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Sammanfattning 

Studien undersöker samt diskuterar vilka kommunikationsstrategier ideella organisationer 

använder för att nå externa intressenter och svarar på följande frågor: Vilka 

kommunikationsstrategier använder ideella organisationer för att nå externa intressenter? Finns 

likheter respektive skillnader i hur ideella organisationer kommunicerar, vilka? Studiens 

teoretiska ramverk bygger på ideella organisationers möjligheter samt utmaningar med 

perspektiv på strategisk kommunikation. Den primära metod som används är en kvalitativ 

textanalys av Cancerfondens samt Ung Cancers hemsida då vi granskar hur organisationerna 

strategiskt arbetar i sin kommunikation. Textanalysen kombineras med kvalitativa 

samtalsintervjuer och används som komplement för att lyfta samt stödja resonemang. Resultatet 

visar att Cancerfonden och Ung Cancer på olika vis är duktiga kommunikatörer inom ramen för 

ett gott anseende. Cancerfonden med fokus på forskningsfinansiering och kunskapsspridning är 

transparenta och konsistenta i sin kommunikation då statistiska redogörelser och resultat 

genomsyrar hemsidan. Ung Cancer låter på ett systematiskt sätt integrera frivilliga i 

kommunikationsprocessen och gör sig mer mottaglig samt öppen för dialog med externa 

intressenter, vilket resulterar i mer intima relationer med medlemmar. Vad som förenar 

organisationerna är deras initiativ att göra skillnad. Trots lika engagemang mynnar deras 

visioner ut i olika spår därmed krävs olika kommunikationsstrategier i den externa 

kommunikationen.  
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Abstract 

Title: Strategic communication in Non-profit organizations - a comparative analysis between 

nonprofit organizations and their communication strategies 

Authors: Cornelia Iwarsson, Jovanna Karlsson 

Tutor: Mats Edenius 

This study examines and discusses the communication strategies non-profit organizations use to 

reach external stakeholders by answering following questions: Which communication strategies 

do non-profit organizations use to reach external stakeholders? Are there any similarities and 

differences in how non-profit organizations communicate, how? The theoretical framework is 

based on organizations opportunities and challenges from the perspective of strategic 

communications. The primary method is a qualitative textual analysis of Cancerfonden and Ung 

Cancers website where we review the strategic work in the organizations communication. Our 

text analysis is combined with qualitative dialog interviews used as a supplement to lift and 

support the reasoning. The result shows that Cancerfonden and Ung Cancer are good 

communicators in different ways within the framework of a good reputation. Cancerfonden 

demonstrates their focus on research and dissemination of knowledge. Statistical reports and 

results impregnate their website and they are transparent and consistent in their communication. 

In turn, Ung cancer allows volunteers to systematically integrate in the communication process, 

which make themselves more receptive and open to dialogue with external stakeholders, 

resulting in more intimacy in relationships with members. What unites the two organizations is 

the initiative to make a difference. Despite the equal involvement, they have different visions 

that require different communication strategies for external communication. 
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Förord 

Ett stort tack till alla som hjälpt oss att hålla engagemanget uppe under vårt uppsatsskrivande. 

Tack till vår handledare Mats Edenius för vägledning, uppmuntran och kreativa idéer. Vi vill 

även tacka Cancerfonden och Ung Cancer, ert varma bemötande och det intresse ni visat för 

studiens genomförande har varit mycket värdefullt. Givande samtalsintervjuer samt den 

information vi fått ta del av har gjort att vi kunnat genomföra vår studie. Vi, Cornelia Iwarsson 

och Jovanna Karlsson, har genomgående under hela uppsatsskrivandet arbetat tillsammans då 

båda författat samtliga kapitel. Någon arbetsfördelning har således inte skett i detta fall. Titeln 

på vårt arbete “Strategisk kommunikation i Ideella organisationer” syftar till att undersöka samt 

diskutera vilka kommunikationsstrategier ideella organisationer använder för att nå externa 

intressenter. Vi hoppas att du som läsare får en trevlig och givande läsning! 
 

Cornelia Iwarsson, Jovanna Karlsson 

Uppsala 2014 
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1. Inledning 

Följande kapitel introducerar läsaren till studiens ämne, syfte och frågeställningar. Kapitlet 

presenterar arbetets disponering för att förenkla och öka läsarens förståelse för studien. I 

kapitlet görs även en kort presentation av relevanta områden som uppsatsen berör, samt en 

redogörelse för tidigare forskning inom området. 

1.1 Bakgrund och forskningsproblem  

Sveriges befolkning är i dag mycket aktiva inom föreningsarbetet. Hälften av befolkningen 

arbetar inom den ideella sektorn (Svedberg et al, 2010), samtidigt har Sveriges ideella föreningar 

omkring trettio till fyrtio miljoner medlemmar (Olsson, 2011). Studien “The Future Role of 

Civil Society”, ett samarbete mellan World Economic Forum och KPMG, visar att 

organisationer inom den ideella sektorn kommer att spela en ny och betydligt viktigare roll i 

framtiden (World Economic Forum, KPMG, 2014).  

 

Ideella organisationer utmärker sig från vinstdrivande företag genom sitt demokratiska arbete. 

Medlemmar gör sig delaktiga i frivilligt syfte och konstruerar förutsättningar för hur 

kommunikationen sker (Olsson, 2011). Med ett stort samhällsengagemang arbetar ideella 

organisationer för ett godare samhälle i strävan efter att göra skillnad. Trots detta handskas 

organisationerna med utmaningar. Ökad konkurrens på den ideella marknaden har blivit ett 

hinder för att nå den tillväxt ideella organisationer strävar efter. Ett krav är att vinna individers 

engagemang, men vissa projekt är svårkommunicerade, därmed svåra att finansiera. Ideella 

organisationer hävdas överföra kunskap till givare, då att utbilda eventuella givare har blivit ett 

faktum för att säkerställa en långsiktighet. Att vara transparent och begriplig i sin 

kommunikation har dock kommit att bli en utmaning för många ideella aktörer (Connecta, Frii, 

2010). 

 

Olsson i sin bok “Sprid idén! Strategisk kommunikation för idéburna organisationer” (2011) för 

diskussion om de kommunikativa brister som präglas inom idéburna organisationer. Han talar 

om den hänsyn som bör visas gentemot idéburna organisationer och den sällsynta karaktär de 

besitter, och för resonemang om att organisationer med ideella särdrag nödvändigtvis borde 

utveckla egna, specificerade kommunikationsmodeller. Olsson lyfter specifika riktlinjer vilka 

organisationer inom den ideella sektorn bör följa för att synas. För att se över problematiken att 
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locka nya medlemmar menar han att idéburna organisationer bör satsa långsiktigt och värdera 

sina målgrupper, ett område där den strategiska kommunikationen kommit att ta sin roll (Olsson, 

2011).  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Studien syftar till att undersöka samt diskutera vilka kommunikationsstrategier ideella 

organisationer använder för att nå externa intressenter. Avsikten är att bidra till ökad förståelse 

för ideella organisationer och hur de kommunicerar, samt hur kommunikationen kan skilja sig 

mellan diverse ideella aktörer. För att uppnå studiens syfte tar vi hjälp av följande 

frågeställningar:  

 

• Vilka kommunikationsstrategier använder ideella organisationer för att nå externa 

intressenter?  

• Finns likheter respektive skillnader i hur ideella organisationer kommunicerar, vilka?  

 

Studiens syfte och frågeställning grundar i ett djupgående intresse för strategisk kommunikation 

i ideella organisationer.  

1.3 Disposition  

Studien är uppdelad i elva kapitel. Inledningsvis definieras begreppet strategisk kommunikation 

med en efterföljande redogörelse för hur kommunikation på senare tid har kommit att utvecklas 

via Internet. Detta gör vi under rubriken vi valt att benämna Internet som strategiskt 

kommunikationsverktyg. Som ett avslut på inledningskapitlet introducerar vi den tidigare 

forskning som lyfter frågor om kommunikation inom ideella organisationer. I kapitel två 

presenterar vi vår teori, kommunikation associerat till högt anseende, där vi kort och koncist 

förklarar de sex principer teorin innefattar. Vi för diskussion om teorins relevans gentemot vår 

studie men även andra forskares resonemang under rubriken teorirelevans. I nästföljande kapitel 

tre görs en kort sammanfattning av vår undersökning, för att sedan presentera de ideella 

organisationerna Cancerfonden och Ung Cancer. I kapitel sex presenterar vi de metoder samt det 

material vi kommer att använda i vår studie. Här för vi diskussion om allmänna överväganden i 

valet av metod samt metodologiska reflektioner. Vi redogör även för vårt metodologiska samt 

analytiska tillvägagångssätt samt vilken problematik vi kan komma att möta under studiens 

fortskridning, för att sedan motivera de begränsningar som gjorts. I kapitel sju, vårt resultat- och 
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analyskapitel, presenterar vi vår empiri och tolkar empirin med teorin som ramverk. I 

efterföljande kapitel för vi en mer djupgående jämförande diskussion relaterat till vår analys. Vi 

redogör även för studiens slutsatser, här tydliggör vi studiens yttring. Rubriken vidare forskning 

och val av referenser är de två sistnämnda kapitel i vår uppsats. I dessa kapitel exemplifierar vi 

framtida studier inom det berörda ämnet samt redogör för vårt val av källor. 

1.4 Strategisk kommunikation 

Strategisk kommunikation är ett flervetenskapligt område som under många år använts av 

forskare och belysts i flera forskningstraditioner inom organisationskommunikation, 

marknadsföring och public relations. Strategisk kommunikation relaterat till organisationers 

externa kommunikation behandlar oftast en organisations relation med samtliga målgrupper 

(Falkheimer et al, 2003).  

 

Kommunikation syftar till att bygga relationer med intressenter, den strategiska 

kommunikationen syftar därtill att skapa band mellan organisation och intressent (Mahoney, 

2011). Det finns ej någon konkret definition av begreppet strategisk kommunikation då området 

fortfarande är outforskat, dock växer det sig allt större (Hallahan et al, 2007). Strategisk 

kommunikation för ideella organisationer har blivit ett populärt område inom främst 

forskningsdebatt och litteratur (Patterson & Radtke, 2009). En innebörd av begreppet strategisk 

kommunikation talar för att hitta rätt väg till ett eller flera mål. För att nå dessa mål krävs 

strategier. Genom att anpassa kommunikation efter strategiska riktlinjer kan en organisation 

gynnas, då genom kommunikation strävar efter specifika mål (Falkheimer et al, 2012). Mål och 

strategi är därmed nära förknippade med varandra då begreppet strategi oftast talar för en plan 

för hur mål skall uppnås.  

 

Till skillnad från vinstdrivna företag lägger ideella organisationer stor vikt vid att utföra en 

kommunikationsplan. För ideella organisationer är planering, ledning och genomförande tre 

viktiga moment i den strategiska kommunikationen i relation till organisationens intressenter 

(Falkheimer et al, 2003, 2007). Olsson (2011) menar att en gynnsam kommunikation för en 

specifik organisation ej behöver gynna en annan, då olika kommunikativa strategier skiljer sig 

beroende på vilken organisation man talar om. Därtill krävs det att kommunikationsmetoder 

justeras utifrån organisationen i fråga och deras organisationskultur.  
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1.5 Internet som strategiskt kommunikationsverktyg 

Organisationer utvecklar digitala strategier. Närmare benämnt utvecklas strategier med syftet att 

dra nytta av teknik för att få konkurrensfördelar. Organisationer blir i dag allt mer informerade 

och medvetna om betydelsen att skapa relationer via Internet, vilket har gjort Internet till ett 

effektivt verktyg för att utveckla samt stärka relationer mellan köpare och säljare (Jakobsson, 

1998). Meningarna ovan leder oss in på en närmare redogörelse för Internet som strategiskt 

kommunikationsverktyg men även hur kommunikationen på senare år har utvecklas tack vare 

Internet. 

 

I alla tider har vi kommunicerat med varandra. Olika sätt att föra dialog från individ till individ 

har tillkommit och försvunnit allt efter samhällets utveckling (Kommunikationsakten, 2014). I 

dag lever vi i ett digitaliserat samhälle där vi genom modern teknik har möjlighet att 

kommunicera enklare än förr. Datakommunikation och Internet är de fenomen som haft en 

betydande inverkan på hur vi i dag kommunicerar samt integrerar med varandra i samhället. 

Internet har fungerat som en genväg till att enkelt kunna föra en konversation med människor 

världen över utan att behöva vara fysiskt närvarande (Thompson, 2002). 

 

I Sverige har användandet av Internet och sociala nätverk ökat. En tredjedel av den svenska 

befolkningen använder sig av Internet som kommunikationskanal och det förekommer mer än 

ofta att organisationer använder sig av denna metod för att marknadsföra budskap och visioner 

till en extern publik. Facebook, Twitter och Instagram har blivit tre ledande aktörer som 

kommunikations- och marknadsföringskanaler (Kommunikationsakuten, 2014).  

 

För mindre organisationer har Internet bidragit till fördelen att synas bland större, etablerade 

organisationer. Internet som kommunikationskanal har även öppnat upp möjligheten att lägga 

mer fokus på att bygga relationer, bevaka intressenters olika åsikter, skapa diskussion, 

marknadsundersöka, informera, sprida budskap etcetera. Att nå intressenter via Internet tycks 

även stå till ekonomisk fördel för organisationer då de flesta sociala medier och forum till stor 

utsträckning är kostnadsfria. Att använda sociala medier kan därmed underlätta för mindre 

ideella organisationer med en begränsad budget att nå sina intressenter (Carlsson, 2009). Vi 

betraktar därmed Internet och deras sociala forum som ett strategiskt verktyg för ideella 

organisationer. 
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1.6 Tidigare forskning  

År 2009 kom regeringen med initiativ att låta etablera ett forskningsprogram med syftet att 

utöka kunskap om det civila samhället (Regeringen, 2010), ett civilt samhälle inom vilka ideella 

organisationer kommit att verka (KPMG, 2014). Wijkström et al (2002) hävdar att studier med 

utgångspunkt i ideella organisationer återkommer inom varierande akademiska ansatser. Att föra 

diskussion om hur ideella organisationer särskiljer sitt ledarskap är något som kommit till 

uttryck (Leopold, 2009). Samtidigt hävdar Dimitrov (2008) att en mindre mängd forskning sker 

inom ramen för ideell kommunikation. Forskning om ett strategiskt arbete i kommunikation 

relaterat till ideella organisationer har närmare förklarat varit efterfrågat de senaste åren, därmed 

inte blivit allt för uttjatat. Man talar om bristen på studier om strategisk kommunikation inom 

ideella organisationer även i Sverige.  

 

Patterson och Radtke (2009) för resonemang om att ideella organisationer bör arbeta efter en 

tydlig kommunikationsplan. Då ideella organisationer arbetar efter riktlinjer att göra skillnad i 

samhällsfrågor bör organisationer med ett ideellt särdrag även lägga vikt vid att klargöra 

sambandet mellan ord och handling, och låta detta genomsyra samtlig kommunikation. 

 

Olsson (2011) i sin bok “Sprid idén! Strategisk kommunikation för idéburna organisationer”, 

framhäver frågor rörande ideella organisationers unika särdrag. Boken fungerar som underlag 

vid strategiska val samt vid ett utvecklingsarbete inom kommunikation. I boken lyfts betydelsen 

av det författaren identifierar som långsiktighet inom kommunikation och ekonomiska frågor. 

I boken lyfts även de specifika nödvändigheter, bland annat nödvändigheten att som 

organisation skapa sig ett målgruppsperspektiv samt nödvändigheten att framgå med 

organisationens hjärta, identitet och styrka för att nå ett gynnsamt kommunikationsarbete 

(Adlibris, 2014). 

 

År 2010 genomförde konsultbolaget Connecta i ett samarbete med Frivilligorganisationernas 

Insamlingsråd (2010) studien ”Utmaningar inom den ideella Sektorn”. Studien framhäver frågor 

om effektivitet och styrning inom den ideella sektorn. Vad som konstaterats utifrån studien är 

den framgång ideella organisationer når genom förtroende från givare, detta genom att låta 

transparens och tydlighet prägla kommunikationen, något som är en utmaning för ett stort antal 

aktörer inom den ideella verksamhetsbranschen.   
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En tidigare studerande på högskolan i Borås gjorde i sin magisteruppsats med inriktning 

strategisk information och kommunikation en fallstudie av Rädda Barnens modell med 

frivilligarbetande kommunikatörer. Genom uppsatsens röda tråd har författaren kommit fram till 

ett resultat som tyder på att Rädda Barnens modell med frivilligarbetande kommunikatörer är ett 

nytänkande arbetssätt för ideella organisationer rörande frågor om kommunikation. Modellen 

möjliggör att på ett organiserat sätt integrera frivilliga i kommunikationsarbetet. 

Sammanfattningsvis visar Rädda Barnens modell att frivilliga är en viktig 

kommunikationsresurs för ideella organisationer (Svedberg, 2014) Uppsatsen väljer vi att 

exemplifiera då den rör området strategisk kommunikation i ideella organisationer.  

 

Avslutningsvis finns det en stor mängd tidigare verk med ideella organisationer som 

huvudämne. Vi ser dock en viss avsaknad inom tidigare forskning och studier då vi enbart såg 

ett tunt utbud tidigare forskningsansatser med strategisk kommunikation relaterat till ideella 

organisationer. Med brist på forskning inom området ser vi därmed att det vi beslutat att 

undersöka är av stor relevans. Då Olsson (2011) är en av få som för diskussion om strategisk 

kommunikation relaterat till ideella organisationer, ser vi ett stort intresse att föra diskussionen 

vidare. Följande uppsats bygger därmed vidare på befintlig forskning om kommunikation 

hänvisat till ideella aktörer, genom att fokusera på hur ideella organisationer förhåller sig till 

strategiska riktlinjer i sin kommunikation med externa intressenter. Vi vill ta lärdom inom 

området, men även sprida kunskap genom den forskningsansats vi tar oss an att genomföra.  
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2. Teori      

Följande kapitel presenterar de teoretiska ramar som analysen av det insamlade materialet 

finner stöd inom. Till en början presenteras Fombrun och van Riel’s teoretiska principer för 

kommunikation associerat till ett högt anseende. Därefter redogör vi för huruvida teorin är 

relevant inom området Strategisk kommunikation i Ideella organisationer.  

2.1 Fombrun och van Riel’s teoretiska principer 

Charles Fombrun och Cees van Riel (2004, 2007) har identifierat sex teoretiska principer för 

kommunikation associerat till ett högt anseende. Principerna innefattar följande rubriker; 

synlighet, särskiljning, äkthet, transparens, konsistens och mottaglighet.  

2.1.1 Synlighet 

Innebörden av principen synlighet förklaras genom att ju fler som känner till dig, desto mer 

sannolikt är det att fler tycker om dig. Att inte synas relaterar till ett fattigt rykte, och 

organisationer bör prioritera att vara framträdande på marknaden och i allmänheten. Skulle man 

undgå detta synliggörande kan det tendera i att man som organisation inte uppnår något som 

helst rykte, organisationer undgår därmed möjligheten att generera goda rykten. Organisationer 

måste nå samtliga intressenter och skapa goda relationer med dem för att synas. Då en 

organisation genererar en positiv bild utåt, en positiv synlighet, kan positiva rykten skapas. 

Likväl en negativ publicitet, en negativ synlighet, kan vara avgörande för en organisations rykte. 

2.1.2 Särskiljning 

Principen särskiljning innebär att särskilja sig, det vill säga hur man som organisation skiljer sig 

från andra organisationer. Att särskilja sig som organisation kan handla om att lyfta sådant som 

utmärker ens karaktär samt sällsynta egenskaper som gör organisationen unik från 

konkurrerande aktörer. Att framföra en vision eller ett budskap genom ett specifikt varumärke, 

logotyper och slogans, genom väl utvalda berättelser man väljer att föra vidare till intressenter, 

är samtliga exempel att uttrycka sig på för att framstå som unik på en konkurrerande marknad. 

Dessa särdrag är gynnsamma då rykten konstrueras omkring dem. 
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2.1.3 Äkthet 

Organisationer vill gärna få oss intressenter att tro på någonting, utmaningen ligger i att stå fast 

vid vad som utlovas vilket även leder oss in på principen äkthet och vad principen innebär. 

Principen lyfter frågor om en organisations identitet och hjärta, huruvida organisationen utifrån 

sin identitet framstår som trovärdig och äkta gentemot sin omgivning. Vad som upplevs äkta 

eller ej, framkommer då en organisation genererar sanning relaterat till vilka de är, vad de 

medger sig vara samt vad de gör. Principen anses vara den viktigaste i ryktesfrågor.  

2.1.4 Transparens 

Principen transparens, närmare förklarat att vara transparent, innebär att organisationer låter 

intressenter ta del av samtlig information som rör organisationen. Intressenter begär i dag 

grundlig information om viktiga frågor kring specifika ställningstaganden, exempelvis 

information om ett visst varumärke eller produkt, hur man är transparent inom hanteringen av 

finansiella frågor samt huruvida arbetsförhållanden ser ut. Att upplevas transparent i 

organisationens kommunikation innefattar att vara noggrann och detaljerad i informationen som 

offentliggörs då intressenter ska ha möjligheten att skapa sig en bild av organisationen, samt att 

informationen som offentliggörs även är rätt i tiden och relevant. 

2.1.5 Konsistens 

Principen konsistens handlar om att vara konsistent i vad man som organisation gör samt hur 

man handlar. Ord och handling måste vara sammanhängande. Det finns ingen vits med att enbart 

skapa en god vision med hänsyn till etiska frågor och sedan inte förmedla visionen till anställda 

inom organisationen. Anställda måste vara utbildade om hur inblandade ska te sig i specifika 

riktlinjer, likväl som organisationens önskade identitet på marknaden ska stämma överens med 

hur organisationens identitet uppfattas av en utomstående part. Att vara tydlig och konsistent i 

uttalanden och specifika åtgärder prioriteras där med högt inom ramen för kommunikation 

associerat till ett gott anseende. 

2.1.6 Mottaglighet 

Att som organisation visa tecken på mottaglighet innebär att organisationen är mottaglig för en 

öppen dialog med externa intressenter. Samtliga organisationer är beroende av att accepteras 

från allmänheten. Organisationer bör därmed vara öppna för feedback från allmänheten och 
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tydligt framgå med detta i kommunikationen. Hävdar man att man som organisation är mottaglig 

för en öppen dialog, måste även dessa utlovandet följas.  

2.2 Teorirelevans 

Att finna vår valda teori relevant gentemot syftet med vår studie har krävt en del efterforskning. 

Genom att involvera andra forskares teorier har vi försökt finna likheter mellan andra perspektiv 

inom området och Fombrun och van Riel’s teoretiska principer. Att dra paralleller till andra 

teorier stödjer därmed Fombrun och van Riel’s teori vilket gör den mer trovärdig. Vi har 

konstaterat att Fombrun och van Riel’s teori bestående av sex teoretiska principer för 

kommunikation associerat till ett högt anseende är en relevant teoretisk utgångspunkt relaterat 

ideella organisationer samt hur kommunikationen sker utifrån strategiska riktlinjer. Vi har inte 

funnit Fombrun och van Riel’s teori med de sex teoretiska principerna uppkomma vid tidigare 

forskningstillfällen. Principen transparens med definitionen att som organisation låta intressenter 

ta del av grundlig och noggrann information har vi dock sett återkomma inom området strategisk 

kommunikation. 

 

För att relatera till Gaskin’s (1999) resonemang om ideella organisationer och förtroende, 

redogör hon av erfarenhet för vad ideella organisationer bör ha i åtanke för att bygga upp ett 

förtroende. Ideella aktörer bör förmedla vad de arbetar för på ett klart och begripligt sätt, likväl 

bör organisationer tydligt redogöra resultat och mål. Givare ska värdesättas och stöttas. Att vara 

öppen, transparent, i sin information krävs för att överföra inspiration och engagemang till 

intressenter. Den externa kommunikationen omfattar samtlig budskapsöverföring som sker 

mellan organisationen i fråga och deras målgrupper. Gaskin (1999) menar även att en 

information som ej är genomtänkt skapar en negativ reaktion hos mottagaren. Begreppet 

transparens och resonemanget kring det ser vi vara en bidragande faktorn till att Fombrun och 

van Riel’s teori mynnar ut i stor relevans inom området kommunikation i ideella organisationer. 

Vi ser tydliga samband mellan teorin och ett strategiskt arbete med transparens. 

 

För att åter stödja Fombrun och van Riel’s teori och teorins sex principer använder vi oss av 

Coomb’s (2011) defintition om begreppet transparens som lyfter frågor rörande kraven att finnas 

tillgänglig för respons främst inom sociala medier. Intressenter ska kunna efterfråga information, 

och sedan förvänta sig ett svar. Ju mer transparent en organisation är i sin kommunikation, desto 

mer information får intressenterna. Vikten ligger i att offentliggöra uppgifter för sina 
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intressenter, då transparens även går i led med ärlighet. Brist på ärlighet gentemot intressenter 

genererar missgynnande rykten om organisationen i fråga. 

 

Genom att utgå från Gaskins och Coomb’s definitioner om transparens finner vi vår teori 

relevant i den avsikt att få ökad förståelse för ideella organisationer och hur den externa 

kommunikationen sker. Begreppet transparens besitter olika definitioner i olika forskares 

händer, likväl som begreppet används i olika sammanhang. Den efterforskning vi gjort har tytt 

på att begreppet inte bara står för innebörden att vara transparent i sin information. Coombs 

menar även transparens innebär att som organisation visa sig tillgänglig för respons och att vara 

ärlig gentemot sina intressenter. Principerna mottaglighet, äkthet samt konsistens inom Fombrun 

och van Riel’s teori kommer här på tal, vilket sätter teorin ytterligare i relevans.  

 

Vi ser att begreppet transparens genomsyrar samtliga sex teoretiska principer och gör att teorin 

är av stor relevans gentemot kommunikation i ideella organisationer, men även inom området 

strategisk kommunikation. Vi finner inga specifika kopplingar till tidigare studier med 

utgångspunkt i Fombrun och van Riel’s teori om högt anseende, men detta ser vi inte vara ett 

hinder. Vår studie kan inte bli annat än nytänkande. 
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3. Undersökning 

Vi söker svar på vilka kommunikationsstrategier ideella organisationer använder för att nå 

externa intressenter. Genom att ställa två ideella organisationer mot varandra kan vi ur ett 

jämförande perspektiv urskilja eventuella likheter respektive skillnader i hur den externa 

kommunikationen ser ut. Vår frågeställning vill vi besvara genom att använda oss av en 

kvalitativ textanalys som primär metod, som vi väljer att kombinera med en kvalitativ 

samtalsintervju. Vi använder enbart intervjuresultaten som komplement till att stödja och lyfta 

resonemang i vår slutsats. I vår kvalitativa textanalys studerar vi organisationernas hemsidor, 

som vi även låtit bli vårt huvudmaterial. Innehållet i vad som skrivs på de hemsidor vi studerar 

kopplar vi i vår analys till vår teori. Vi använder oss av Fombrun och van Riel’s teori om 

kommunikation associerat till högt anseende med utgångspunkt i sex teoretiska principer; 

synlighet, särskiljning, äkthet, transparens, konsistens och mottaglighet. Teorin använder vi som 

grundmall vid tydliggörandet av eventuella likheter respektive skillnader i hur den externa 

kommunikationen ser ut organisationerna mellan. En sammanställning av våra kvalitativa 

textanalyser med intervjuresultaten som komplement hoppas vi ger svar på vår frågeställning. 
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4. Cancerfonden  

Cancerfonden (2014) är en av Sveriges mest effektiva insamlingsorganisationer. Organisationen 

arbetar med målet att inom en framtid avsätta omkring 500 miljoner kronor till cancerforskning, 

varje år, då 55 000 människor i Sverige drabbas av cancer under ett år. Cancerfonden menar att 

fortsatt forskning kan förebygga en tredjedel av samtliga cancerfall, därmed leda dem närmare 

målet att låta färre drabbas samt att öka antalet individer som överlever sjukdomen.  

 

Året var 1951 och initiativet bakom Cancerfonden lades fram av Morri Nidén och Ebba 

Andersson som båda drabbades av sjukdomen men besegrat den. Sedan initiativet har 

organisationen nått stora framgångar och skänkt upp till åtta miljarder kronor till svensk 

cancerforskning. Antal överlevande har fördubblats, tillgång till bättre resurser har även lett till 

att fler cancerdrabbade har blivit diagnostiserade cancer i ett tidigt skede. Chansen att bli fri från 

sjukdomen har därmed blivit större.  

 

Organisationen med omkring femtio anställda arbetar med finansiering inom forskning, 

påverkansarbete samt spridning av kunskap. Insamlingsarbetet är kontrollerat av Svensk 

Insamlingskontroll, organisationen är även medlem i Frivilligorganisationernas insamlingsråd. 

Organisationen kontrolleras dessutom av KPMG, som granskar bokslut, årsredovisningar samt 

utför kontroller av det interna.  

 

Du kan stödja Cancerfonden och finansieringen av organisationen på många sätt, som enskild 

individ och företag. Du kan hedra minnet av bortgångna genom minnesgåvor, bli månadsgivare 

och göra regelbundna insatser, skänka gåvor, köpa och ge bort rikslotter, starta en egen 

insamling eller ge gåvor via SMS. Cancerfonden finns även tillgänglig som samtalsvän, och har 

där även en informations- och stödlinje.  

 

Organisationen har utmärkt sig genom Rosa Bandet, som omtalad kampanj och varumärke. Rosa 

Bandet-kampanjen är ett insamlingsinitiativ vars syfte är att finansiera bröstcancerforskning. 

Rosa Bandet-kampanjen har sedan start, år 2003, lyckats samla in upp mot 404 miljoner kronor 

till svensk cancerforskning. Kampanjen och TV-galan Tillsammans mot Cancer samlade under 

år 2014 in upp mot 88,3 miljoner kronor. Kampen som även kallas Mustaschkampen, en kamp 

till förmån av prostatacancer, är även ett initiativ från Cancerfonden.  
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5. Ung Cancer 

Ung Cancer (2014) är till skillnad från Cancerfonden en mindre organisation med omkring 1500 

medlemmar. Organisationen är en ideell förening grundad år 2010 av Julia Mjörnstedt, som själv 

drabbats av tjocktarmscancer. Julia kände sig under sin sjukdomstid ensam och saknade stöd 

från andra i lika situation. Detta ledde Julia till initiativet bakom den svenska ideella 

organisationen, Ung Cancer. Organisationen är en mötesplats för cancerdrabbade unga vuxna i 

åldrarna sexton till trettio år och deras anhöriga (Ung Cancer, Verksamhetsberättelse, 2013). 

 

Ung Cancers vision är att cancerdrabbade under men även efter sjukdomstiden skall erbjudas 

den vård, hjälp samt stöd de behöver. Ung Cancer arbetar därmed aktivt med att skapa 

mötesplatser för cancerdrabbade samt anhöriga via sociala medier. För verksamheten är dessa 

grupper viktiga då en större del av Ung Cancers målgrupp vänder sig till Internet, Internet har 

därmed blivit organisationens största kommunikationskanal (Ung Cancer, 2014). 

 

Förutom interaktionen som skapas via Internet arbetar organisationen med initiativ till aktiviteter 

genom fysiska medlemsträffar, föreläsningar och seminarium. Dessa mötesplatser är till för att 

ge individer möjligheten att samtala med andra individer i liknande situation, men även för att 

dela med sig av egna erfarenheter. Ung Cancer arbetar aktivt för att bedriva olika kampanjer 

med syftet att informera omgivningen om vad cancer är, hur det är att vara ung och drabbad 

samt vad organisationen arbetar för (Ung Cancer, Verksamhetsberättelse, 2013). 

 

Ung Cancer (2014) går att kännetecknas vid uttrycket “Fuck Cancer”. Med uttrycket har Ung 

Cancer utvecklat idén bakom det organisationen kallar för pärldagar, ett konceptevent anordnat 

runt om i hela Sverige dit alla är välkomna att vara med och tillverka armband och på så vi 

stödja Ung Cancer som organisation.  

 

 

 

 

 

!  
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6. Metod och material 

I följande kapitel för vi allmänna resonemang om olika metoder som kan ses lämpliga i specifika 

sammanhang. Vi presenterar undersökningens huvudmaterial, vi motiverar valet av metoder 

tillämpat vårt huvudmaterial, huruvida metoderna genomförs samt hur kombinationen av våra 

valda metoder är gynnsam för vår undersökning. Kapitlet innehåller dessutom reflektioner om 

validitet och reliabilitet samt etiska hänsynstaganden som slutligen följs upp med en redogörelse 

för hur vi valt att begränsa oss i vår studie. 

6.1 Att välja metod 

Innan genomförandet av en undersökning ställs man som forskare inför valet av metod. Det 

finns en rad olika kvalitativa och kvantitativa metoder att utgå från där samtliga metoder lämpar 

sig olika beroende på situation samt ändamål. Det är upp till forskaren att överväga vilken metod 

som är mest relevant att använda i undersökningen. Att genomföra en intervju och en 

observation är exempel på metoder som ses fungerande på olika sätt, beroende på vilken 

situation vi talar om. I en intervju ges exempelvis, möjligheten att ta del av svåråtkomlig 

information, något en observation och deras egenskaper inte ger lika möjlighet till. Det går att 

kombinera olika metoder med varandra. Ett exempel är att kombinera en samtalsintervju med en 

fokusgruppsintervju, där vi knyter samman en individuell intervju med ett deltagarprojekt. Detta 

genom att intervjua nyckelaktörerna på djupet för att få förkunskap om organisationerna, och att 

sedan använda informationen vi får vid en senare utformning av intervjufrågor till en 

fokusgruppintervju (Wibeck, 2010). 

 

Enligt Wibeck (2010) grundar det slutliga valet av metod i vilket forskningsområde som 

undersöks samt den grupp individer eller den enskilda individ forskaren vill undersöka. Om en 

kombination av ett flertal metoder eller enbart användandet av en metod är mest lämplig märker 

forskaren efter hand. Vi är därmed medvetna om att olika metoder och forskningsstrategier ger 

olika typer av data och även kan generera fram olika resultat. 

6.2 Material 

Då vi ur ett jämförande perspektiv vill urskilja eventuella likheter och skillnader i huruvida 

kommunikationen med externa intressenter sker olika ideella organisationer mellan kommer vi i 

vår studie att granska innehållet i vad som skrivs på organisationernas hemsidor. De ideella 
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organisationer och deras tillhörande hemsidor vi väljer att granska blir vårt huvudmaterial i den 

analytiska processen, enbart med fokus på text. Delar av det sammanställda resultatet från 

utförda samtalsintervjuer blir ett material som används som ett komplement till våra resultat av 

analysen av hemsidorna. Intervjuresultaten är därmed inget huvudmaterial i vår studie. 

6.3 Kvalitativ textanalys 

Den kvalitativa textanalysen är en lämplig metod då man vill analysera samt tolka text. Metoden 

fungerar som ett hjälpmedel då forskaren kan ställa frågor till texten och på ett enkelt sätt 

urskilja specifika mönster i vad som skrivs. Metoden erbjuder på detta sätt en möjlighet att 

urskilja väsentligt innehåll ur en text. Att noggrant granska text är gynnsamt då forskaren vill få 

förståelse för delar i en text som värderas viktigare än andra. Att intensivt och djupgående 

granska det som skrivs leder forskaren till syftet bakom texten, något som kan vara mycket 

användbart vid specifika tillfällen (Esaiasson m.fl., 2012). 

 

En kvalitativ textanalys som primär metod lämpar sig väl i vår undersökning. Anledningen till 

detta grundar sig i då vi går bakom ett innehåll där vi tror att vi kan generera fram en användbar 

information som sedan kan leda oss till ett svar på vår frågeställning. Då vi genom en kvalitativ 

textanalys grundligt kan analysera samt skapa förståelse för en text och textens innehåll 

bestående av meningar och fraser, anses metoden mycket lämplig att använda relaterat till de 

hemsidor som kommit att bli vårt huvudmaterial. Att genom metoden intensivt och djupgående 

granska text leder oss till faktumet att “komma bakom” vad som skrivs inom våra valda 

analysområden. En närmare motivering till valet av en kvalitativ textanalys som primär metod 

grundar i att metoden kan tyckas vara en hjälpande hand att nå det sällsynta inom vardera 

organisation, då vi grundligt granskar organisationernas tillhörande hemsidor. Att se det 

sällsynta ser vi även som ett hjälpmedel för att nå ett dolt budskap. Att nå det dolda budskapet 

inom organisationernas hemsidor kan låta urskilja organisationernas specifika egenskaper. Vilka 

dessa eventuella egenskaper är finner vi i hur organisationerna uttrycker sig i text, något som 

kan stå till vår fördel vid en senare jämförelse där vi vill ställa organisationerna mot varandra.  

 

Vad som även kommit att bli en motivering till varför vi valde att använda en kvalitativ 

textanalys som primär metod, grundar i att vi i vår undersökning förhåller oss till så pass få fall, 

enbart två organisationer och deras tillhörande hemsidor. Detta blev en anledning till varför vi 

valde att utesluta en kvantitativ innehållsanalys. I en kvantitativ innehållsanalys utgår forskaren 
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från ett stort antal analysenheter, därmed finns inte möjligheten att grundligt granska vardera 

område lika intensivt som vid ett kvalitativt tillvägagångssätt (Esaiasson m.fl., 2012). Då vi i vår 

undersökning enbart utgår från två jämförelsepunkter såg vi det möjligt att genomföra en 

fulländad kvalitativ textanalys oavsett den tid metoden må ta. En närmare redogörelse om hur vi 

valt att begränsa oss i vår studie görs vid ett senare tillfälle. 

 

Eftersom att den kvalitativa textanalysen går ut på att analysera samt tolka text innebär det att vi 

under genomförandets gång baserar vår undersökning på hur vi personligen uppfattar en text. 

Att basera en undersökning efter egna uppfattningar och tolkningar kan hindra oss att göra en 

formell slutsats, vilket kan tyda på ett slutresultat som inte stämmer överens med hur det är i 

verkligheten. Med detta leds vi in på varför vi valt att kombinera den kvalitativa textanalysen 

med en kvalitativ samtalsintervju. 

6.4 Kvalitativ samtalsintervju 

Den information vi får av våra samtalsintervjuer används enbart som ett komplement till vår 

huvudmetod. Att utgå från en kvalitativ samtalsintervju möjliggör ett samspel mellan oss 

forskare och intervjupersonen, där vi genom detta samspel kan få en inblick i individernas 

personliga erfarenheter och tankar. Metoden och deras egenskaper ser vi fullt relevant för vår 

undersökning, då vi strävar efter att skapa förståelse för hur intervjupersonen i fråga själv 

uppfattar ett fenomen. Därmed kan metoden lämpa sig då vi vill skapa oss en inblick inom 

individens “uppfattning om sin värld”. Metoden är ett fungerande verktyg för att urskilja 

specifika egenskaper om de ideella organisationerna som ingår i vår undersökning. Att använda 

en samtalsintervju i en undersökning ges även utrymme för att ställa uppföljningsfrågor, vidare 

en möjlighet som gör att vi forskare kan nå mer utförliga tankar om ett resonemang, men även 

ytterligare förklaringar om så missuppfattningar skulle ske. (Esaiasson m.fl., 2012). Med detta 

kan samtalsintervjuer leda till grundlig information som sedan står till hjälp för att lyfta oss från 

våra egna tolkningar och uppfattningar som skapats av resultaten av vår kvalitativa textanalys, 

därför tror vi att metoden kan ge oss ytterligare ett perspektiv. Vi tror att intervjuresultaten kan 

väga upp eller stödja resonemang från resultatet av vår textanalys.  

 

Då samtalsintervjun möjliggör ett samspel mellan oss forskare och våra intervjupersoner ser vi 

metoden mycket lämplig i det faktum att vi får en personlig inblick inom vardera organisation vi 

valt att jämföra. Likt textanalysen kan vi använda samtalsintervjun som ett verktyg till att 
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urskilja specifika egenskaper från våra analysområden, för att sedan på ett enkelt sätt urskilja 

eventuella likheter och skillnader mellan vilka kommunikations strategier våra 

jämförelsepunkter använder.  

 

För att knyta samman säcken av vårt metodval tror vi att en kombination av dessa två metoder är 

gynnsam, då textanalysen ger oss möjligheten att mer ingående analysera organisationerna 

utifrån våra egna uppfattningar om ett fenomen. Då samtalsintervjuerna hjälper oss att lyfta oss 

från egna tolkningar kan metoden därtill ses fungerande för att stödja och lyfta resonemang, 

vidare ses som ett gynnsamt komplement till vår huvudmetod. 

6.5 Genomförande 

6.5.1 Kvalitativ textanalys 

I genomförandet av den kvalitativa textanalysen vill vi skapa oss en översiktlig bild av 

hemsidorna vi jämför. Vi vill se helheten i vardera organisations hemsida. Detta kan stå oss till 

en fördel, då att utesluta en helhet kan göra forskaren blind för det sammanhang en text befinner 

sig i. Närmare förklarat bör hela texten som delen befinner sig i läsas innan vi ger oss an en 

specifik del i en text. Att skapa oss en helhet på detta sätt ger oss förståelse för varför någonting 

kommer till uttryck på det sättet det gör (Esaiasson m.fl., 2012). Med detta i åtanke i 

genomförandet av vår textanalys kan vi på ett enkelt sätt kan urskilja vad vi ser viktigt att 

prioritera.  

 

I genomförandet av vår kvalitativa textanalys kommer vi att röra oss över specifika områden 

inom vardera hemsida. Dessa områden behandlar följande frågor: Vilka är organisationerna? 

Vad gör organisationerna? Hur kan man stödja organisationerna? Frågor och svar? Hit går 

pengarna? Att röra oss över dessa områden kan underlätta genomförandet av vår kvalitativa 

textanalys samt även ge organisationerna lika rättvisa förutsättningar vid en senare jämförelse. 

Valen av textområdena baseras på det innehåll vi såg mest relevant att lyfta och därmed låta bli 

en del av vårt material vid en senare jämförelse, men även områden som vi såg relevanta till vår 

valda teori och teorins sex principer. I genomförandet av vår textanalys kommer vi även att följa 

specifika riktlinjer. Esaiasson m.fl. (2012) talar om att nå frågans karaktär. Detta innebär att 

forskaren studerar innehållet i vad som skrivs på en manifest eller latent nivå. I vår analys 

granskar vi främst innehållet på en manifest nivå med syftet att skapa oss en tydlig överblick i 

vad som skrivs genom att “läsa direkt på raderna”, för att sedan övergå till en latent nivå där vi 
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läser vad som skrivs “mellan raderna”. Det latenta budskapet är därmed mer tids- och 

tolkningskrävande. Då vi enbart jämför två organisationer och deras kommunikationsstrategier 

ser vi att tid till dessa tolkningar finns. Vi ser även att vara analytiska på en latent nivå kan 

hjälpa oss att urskilja det specifika ur vardera organisations kommunikation. Med detta kan vi i 

vår analys nå sådant som inte uttrycks i texten. Här kan vi komma åt information som 

organisationerna möjligen aldrig reflekterat över själva (Esaiasson m.fl, 2012). Innehållet i vad 

som skrivs inom våra valda områden på hemsidorna sammanflätar vi sedan till vår valda teori.  

 

Vi använder oss av Fombrun och van Riel’s teori om kommunikation associerat till ett högt 

anseende, med utgångspunkt i sex teoretiska principer. Teorin fungerar som en grundmall vid 

tydliggörandet av eventuella likheter respektive skillnader i hur kommunikationen ser ut 

organisationerna mellan. Att tydligt strukturera resultatet genom att placera resultatet i teorins 

sex principer skapar struktur och underlättar därmed vid en senare jämförelse. Med teorin som 

grund jämför vi tillvägagångssätt att uppnå principerna som vi själva operationaliserat, för att 

sedan jämföra hur principerna stämmer in på de ideella organisationer vi valt att studera.  

 

Den kvalitativa textanalysen innebär ett konkret tolkningsarbete. Detta innebär att text kan läsas 

och uppfattas på olika sätt. Vi har därmed i åtanke att det resultat vi får kan bli mycket 

personligt och att det därtill inte behöver stämma överens med andra forskares resultat. Något vi 

även kommer att ha i åtanke under genomförandet av tolkningsarbetet är att skilja på textens 

egentliga innehåll och våra egna analytiska tolkningar. Detta för att undvika att förvrida en text 

och textens egentliga innebörd till någonting som vi själva fått en uppfattning om (Esaiasson 

m.fl., 2012). 

6.5.2 Kvalitativ samtalsintervju 

Den kvalitativa samtalsintervjun som metod fyller funktion då vi får insikt i intervjupersonens 

livsvärld, vilket innebär att vi leds närmare in på intervjupersonens personliga erfarenheter och 

tankar. Vi ser det därmed viktigt att intervjupersonen känner sig trygg och bekväm i vår tillvaro 

under intervjuprocessen. Vi inleder därför våra intervjuer med vad som kommit att definieras 

som orientering. Här förklaras tydligt syftet med undersökningen (Kvale, Brinkmann, 2009). 

Detta kan leda till att personen i fråga känner sig mer manad att dela med sig av mer personliga 

erfarenheter och känslor, något som enbart kan stå oss till en fördel. 
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Vi kommer att genomföra två intervjuer, en intervju med var organisation med de anställda inom 

organisationen vi kommer i kontakt med. Vid genomförandet av våra intervjuer ställer vi frågor 

formulerade efter vad vi tror kan nå ett djup hos intervjupersonen. Vi låter intervjupersonen 

svara på frågor om vad som specifikt utmärker den organisationen personen arbetar inom, med 

syftet att ge oss en grundlig inblick i organisationen. För att uppnå detta är intervjuerna till stor 

del utformade efter att intervjupersonen på egen hand får berätta sina uppfattningar och tankar 

rörande organisationen. Att genomföra intervjuer på detta sätt tror vi kan vara ett fungerande 

hjälpmedel för att leda oss till vilka kommunikationsstrategier organisationerna använder för att 

värva medlemmar, skapa förtroende samt att framstå som en legitim ideell organisation. 

 

Som mall för vår intervju har vi av forskningsmässiga skäl valt att utgå från en Intervjuguide 

vars innehåll omfattar frågor med olika karaktär. Med hjälp av guiden kan vi enkelt strukturera 

intervjuns förlopp. Intervjun kan på så vis komma att fylla en betydande funktion då vi 

formulerar frågor som enbart täcker områden vi ser relevanta till vår undersökning. Frågorna är 

enkelt formulerade, korta och befriande från akademisk jargong, detta för att förenkla 

intervjuprocessen. De frågor som ingår i intervjuguiden delas in i inledande 

uppvärmningsfrågor, tematiska frågor, uppföljningsfrågor, direkta frågor samt tolkande frågor. 

Uppvärmningsfrågor ställs med syftet att nå enklare uppgifter om personen vi intervjuar, vid 

detta skede skapar vi även kontakt med personen. Uppvärmningsfrågor följs upp med öppet 

formulerade frågor, även kallat tematiska frågor, med innebörden att ge intervjupersonen tillfälle 

att utveckla resonemang. Vår guide innefattar även uppföljningsfrågor, direkta frågor samt 

tolkande frågor. Uppföljningsfrågor knyts an till de tematiska frågorna, som även kommer att bli 

våra huvudfrågor. Uppföljningsfrågor ställs med syftet att få ett mer innehållsrikt svar från 

intervjupersonen. Då vi forskare saknar information om ett resonemang eller ett uttalande, ställs 

direkta frågor. Att ställa direkta frågor fungerar mycket bra i genomförandet av en 

samtalsintervju där en dialog är övervägande. Vår intervjuprocess avslutas med vad som kallas 

tolkande frågor, att ställa tolkande frågor klargör situationen mellan oss forskare och 

intervjupersonen. Det är ytterst viktigt att vi som utför intervjuerna uppfattar vår intervjuperson 

korrekt, detta för att undgå att missuppfattningar sker. Tolkande frågor är därmed fungerande då 

man vill förtydliga eller skapa förståelse för ett resonemang, och sker oftast i slutet av 

intervjuprocessen. Direkta och tolkande frågor ställs på plats, då vi ej kan förutse dem 

(Esaiasson m.fl., 2012). Med dessa riktlinjer i åtanke hoppas vi på ett givande intervjuresultat 

för att sedan lyfte och stödja resonemang som komplement till vår huvudmetod.  
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Innan genomförandet av våra intervjuer genomför vi testintervjuer på vänner och bekanta. På 

detta sätt märker vi om intervjun når det flyt vi vill åt. Att testa intervjun innan genomförandet 

gör även att vi kan framgå med en ungefärlig tid som intervjun kommer att utspela sig till våra 

intervjupersoner, att informera intervjupersonen om tid förbereder personen vad som komma 

skall och visar respekt på så sätt att personen själv kan planera upp sin tid efter och innan 

genomföra intervju.  

 

Vi är medvetna om att genomförandet under en kvalitativ samtalsintervju kan medföra 

problematik. Om frågorna vi ställer i våra intervjuer blir för personliga, kan detta leda till att 

intervjupersonen i fråga endast ger oss det svar personen tror att vi forskare vill höra, därmed 

eventuellt utesluter en sanning. I genomförandet av intervjuerna ställer vi därför ett litet antal 

personliga frågor. Vad som även kan bli problematiskt med intervjuprocessen är att det finns en 

risk att vi blir besvikna om vi ej får det svar vi förväntat oss. En följd och en nackdel med detta 

är att vi under intervjuns genomförande tappar fokus och blir nervösa. Att vara neutrala i vår 

inställning gentemot vilka svar vi får är därmed något vi har i åtanke. Försöker vi på några vis 

påverka intervjupersonen under genomförandets gån kan innebära att vi slutligen behandlar ett 

intervjuresultat bestående av vinklade svar, som utesluter en sanning (Esaiasson m.fl., 2012). Vi 

ser det viktigt att vara neutrala i de frågor vi vill få svar på.  

 

Något vi även prioriterar att ha i åtanke under genomförandet av våra samtalsintervjuer är att 

intervjupersonerna inte behöver representera en hel organisation. Då vi i vår undersökning 

enbart planerar att intervjua ett ytterst litet antal är vi medvetna om att vi ej kan dra slutsatsen 

om att personernas resonemang och värderingar står för samtliga inom organisationen.  

6.6 Reliabilitet och validitet 

Begreppet reliabilitet innebär att forskare, oberoende av varandra, granskar ett material och 

genererar fram lika resultat. Reliabilitet innebär därmed att forskare når lika resultat vid 

upprepade mätningar av en studie (Wibeck, 2010). Vi har själva ställt oss frågan om vår 

undersökning förutsätter reliabilitet. 

 

Då vi primärt förhåller oss till en kvalitativ textanalytisk metod har vi svårt att medge att den 

studie vi gör har de förutsättningar som krävs för att uppnå reliabilitet. Genom vår textanalytiska 

metod granskar vi analysmaterialet baserat på hur vi uppfattar och tolkar ett innehåll. Detta 
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innebär att andra forskare troligen skulle kunna uppnå ett resultat som skiljer sig från vårt. Med 

de latenta tolkningar som görs vid en textanalytisk metod av vad som skrivs, innebär att 

slutresultatet genererar ett resultat som rör forskarens personliga uppfattning. Chansen blir liten 

för andra forskare att nå lika resultat. För att gagna en hög grad av reliabilitet i en undersökning 

måste undersökningen uppnå validitet. Begreppet går synonymt med giltighet samt med ”en 

sanning” i ett uttalande (Kvale, Brinkmann, 2009).  

 

Vårt val av jämförelsepunkter grundar i ett led hänsynstaganden då valet gjordes utifrån interna 

validitetsskäl. Närmare förklarat valde vi jämförelsepunkter vi såg likartade att ställa mot 

varandra vid en senare jämförelse (Esaiasson m.fl., 2012). Det krävdes efterforskning innan vi 

kunde finna två likartade fall, därmed fick vi begrunda oss med kunskap om 

jämförelsepunkterna momentet innan beslutstagandet. Genom detta tillvägagångssätt kunde vi 

hypotetiskt sett urskilja vilka organisationer vi fann relevanta att jämföra. Valet skedde därmed 

som nämnt ovan, utifrån interna validitetsskäl.  

 

Vi är medvetna om att valet av likartade jämförelsepunkter minimerar möjligheterna att uttala 

oss allmängiltigt i vårt resultat. Det finns idag ett stort antal organisationer inom den ideella 

sektorn, därmed finns ett stort utbud av organisationer som möjligen inte går att generalisera vårt 

resultat gentemot. En undersökning med fler organisationer med olika inriktningar och omfång 

hade möjligen kunna generalisera resultatet till den ideella sektorn. Då vi enbart undersöker två 

ideella organisationer kan det vara svårt att generalisera resultatet till andra ideella aktörer. Då 

materialet granskas efter hur vi själva uppfattar och tolkar ett innehåll behöver resultaten därmed 

inte ses giltiga för andra ideella organisationer, undersökningen erbjuder på så vis inte en 

formell sanning. Närmare förklarat når den undersökning vi gör inte en hög grad av validitet, 

vilket vi även har överseende med i vårt slutresultat.  

6.7 Etiska hänsynstaganden 

Inom kvalitativt forskningsmässiga studier, främst inom intervjuforskning, väger etiska principer 

tungt. Det tycks vara problematiskt att utföra forskning om privata liv och sedan med 

överseende redogöra för dem offentligt. För att vi i vår undersökning skall göra etiska 

hänsynstaganden följer vi Kvale och Brinkmanns (2014) etiska riktlinjer. Dessa riktlinjer består 

av fyra principer; informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser samt forskarens roll. 

Informerat samtycke innebär att forskaren tydligt informerar intervjupersonen om vad som 
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undersöks samt att forskaren tydligt framföra vad intervjuns syfte är. Här klargörs även för 

intervjupersonen att personen enbart deltar frivilligt och har all rätt att dra sig ur när personen 

vill. Genom att följa detta samtycke visar vi respekt för intervjupersonens beslut.  

 

Principen konfidentialitet grundar i specifika överenskommelser som kan göras om ett insamlat 

material. Intervjupersonen i fråga har exempelvis all rätt att begära att delar av vad personen 

uttalat sig om under intervjun ej offentliggörs. Vad som även är relevant vid detta område är att 

tänka vilka grupper informationen görs tillgänglig för. 

 

Som forskare är det även viktigt att ha förståelse för möjliga konsekvenser som kan uppkomma i 

ett intervjusammanhang, konsekvenser där intervjupersonen ångrar ett uttalande eller vill 

omformulera sig i något som sagts men även konsekvenser som uppstår om intervjuaren går ett 

steg för långt som gör personen ifråga obekväm. Forskare måste vara medvetna samt förberedda 

om en likande vändning uppstår. 

 

Detta leder oss vidare till vilken forskarroll man tar som även den ingår i principerna om etiska 

riktlinjer. Den roll forsakaren insätter sig i och de beslut man som forskaren tar under processens 

gång kan vara avgörande för hur en forskningsprocess sedan kan komma att utspela sig. Att som 

forskare visa engagemang i moraliska frågor tyder på ett moraliskt ansvarsfullt beteende, ett 

beteende som även innebär att känna empati om exempelvis värdefrågor samt kunskap om 

känsligheten i moraliska frågor. Vi är medvetna om att den attityd vi väljer erhålla oss till kan ha 

stor betydelse för hur vår undersökning kan komma att utspela sig innan, under och efter vår 

studie. Att visa ett moraliskt ansvarsfullt beteende genom sin forskarroll tror vi kan vara 

avgörande för en lyckad samtalsintervju.  

 

Innan intervjuerna kommer vi även att be om tillåtelse om eventuell rapportering av resonemang 

som framkommit under intervjun. Vi ber dessutom om tillåtelse att få spela in intervjun om så 

blir fallet. Detta klargör vi redan momentet innan intervjun. Behandlar vi våra intervjupersoner 

respektfullt kan göra intrevjupersonen mer manad att dela med sig av egna erfarenheter och 

känslor, därmed mer villig att samarbeta. 
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6.8 Begränsningar 

I vårt val av forskningsproblem utgick vi från vad vi såg intressant att studera. Då vi under 

studiens genomförande vill känna motivation att uppnå goda kunskaper inom forskningsområdet 

såg vi det vara en självklarhet att grunda vårt val av forskningsproblem utifrån eget intresse, 

denne entusiasm står enbart till vår fördel i vårt kommande arbete. I valet av forskningsproblem 

tog vi även hänsyn till att problemet i fråga visade tydliga samband till den aktuella 

samhällsdebatten. Att en utomstående part ser forskningsproblemet angeläget gör det relevant 

för en kommande forskningsansats  (Esaiasson m.fl., 2012). Som nämnt i vår inledande del når 

ideella organisationer framgång genom förtroende från sina givare, men att vara transparent och 

tydlig i kommunikationen är en utmaning för ett flertal aktörer inom den ideella sektorn 

(Connecta, Frii, 2010). På så vis är vårt forskningsproblem, utmaningen för ideella 

organisationer att nå externa intressenter, relevant gentemot en aktuell samhällsdebatt, därmed 

angeläget att studera.  

 

Hur vi begränsat oss i vårt val av jämförelsepunkter utgår från vårt syfte där syftet är att 

undersöka samt diskutera vilka kommunikationsstrategier ideella organisationer använder för att 

nå externa intressenter. Cancerfonden och Ung Cancer är två organisationer som uppnår de krav 

för att definieras som ideella verksamheter. Inom ideella organisationer måste ändamålet med 

organisationen vara just ideellt, exempelvis välgörande (Bolagsverket, 2014). Ideella 

organisationer kategoriseras dessutom som icke vinstdrivande organisationer (KPMG, 2014). 

Cancerfonden är en fristående organisation och får inte bidrag från staten, organisationen är helt 

beroende av frivilliga gåvor från allmänheten för att kunna stödja cancerforskning 

(Cancerfonden, 2014). Ung Cancer är en ideell organisation utan vinstintresse där 

organisationens intäkter går till att förbättra unga vuxna cancerdrabbades levnadsvillkor (Ung 

Cancer, 2014). Både Cancerfonden och Ung Cancer arbetar med initiativ för insamling. 

Verksamheterna bedrivs för att hjälpa behövande personer, på så vis sker ett välgörenhetsarbete. 

Vi kan därmed medge att organisationerna går under kategorin ideella organisationer, vidare ses 

organisationerna lämpliga att låta vara en del i vår undersökning.  

 

Hur vi begränsat oss i vårt val av organisationer grundar även i att vi såg organisationerna 

relevanta att jämföra utifrån varandras egenskaper. Cancerfonden utbredning och framgång gör 

det följaktligen intressant att jämföra organisationen med en mindre cancerstödjande ideell 
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aktör, Ung Cancer. Ung Cancer är en mindre aktör på marknaden och grundades sent, år 2010 

(Ung Cancer, 2014).  

 

Vi kan se en del problematik med valet vi gjort. Då Ung Cancer är en relativt ny organisation 

bör vi ta hänsyn till att de möjligen har begränsade resurser, detta till skillnad från Cancerfonden 

som startades redan på 1950-talet (Cancerfonden, 2014). Ung Cancer har därtill troligen ej lika 

förutsättningar som Cancerfonden på en konkurrerande marknad. Med detta i åtanke ställer vi 

oss kritiska till vårt val, men är även något vi kommer ha överseende med i vår analys.  

 

Rörande våra samtalsintervjuer och att enbart genomföra dessa med en person inom vardera 

organisation, grundar i att vi ej såg det intressant att intervjua en större mängd respondenter, dels 

på grund av att den kvalitativa samtalsintervjun inte kommit att bli vår huvudmetod. Vi såg det 

därmed irrelevant att intervjua ett större antal personer då vi enbart avser använda 

intervjuresultaten för att stödja och lyfta resonemang från resultatet av vår textanalys. Då den 

kvalitativa samtalsintervjun fyller funktion på så sätt att ge forskare insikt i intervjupersonens 

livsvärld såg vi även det tillräckligt att låta en person och personens uppfattningar samt 

erfarenheter inom vardera organisation låta bli en del av vårt material. 

 

Begreppet externa intressenter är ständigt återkommande i vår text. Vår definition av externa 

intressenter hänvisar vi till den grupp individer som befinner sig utanför organisationens 

verksamhet, samtliga individer som redan i dag stödjer organisationen men även grupper om 

individer som kan tänkas stödja organisationen i framtiden. Förklaringen omfattar därmed ingen 

storartad avgränsning. Den utomstående part vi talar om är enskilda individer, drabbade likväl 

anhöriga till drabbade, företag och verksamheter, sponsorer, företagsvänner och 

samarbetspartners; grupper som kan hjälpa till att driva organisationens syfte i mål genom gåvor 

och donationer. Närmare förklarat definierar vi externa intressenter som den grupp som ej 

innefattar de som driver organisationerna samt är anställda inom dem, vidare den grupp 

individer som ej befinner sig inom organisationen. Anledningen till detta grundar i syftet att 

skapa oss en inblick i vilka kommunikativa strategier organisationerna använder för att nå 

nuvarande samt framtida stödmedlemmar.  

 

Samtliga begränsningar vi gjort tar även hänsyn till den tid vi har till vårt förfogande. Vi hoppas 

att de val och begränsningar vi gjort gynnar oss i vår kommande undersökning, därmed 

följaktligen ger oss möjligheten att på ett djupare plan granska det vi vill undersöka. 



31"
"

7. Resultat och analys  

I följande del presenterar vi innehållet i vad som skrivs på vardera organisations hemsida 

genom att samtidigt koppla innehållet till Fombrun och van Riel’s teoretiska principer för 

kommunikation associerat till ett högt anseende. Genom detta tillvägagångssätt sker en 

presentation av resultatet samt en analytisk koppling till teorin i samma del, därmed valde vi att 

låta rubriken innefatta både resultat och analys.  

7.1 Cancerfonden 

7.1.1 Synlighet 

Cancerfonden synliggör sig i en bred utsträckning och når därmed ett stort antal målgrupper. 

Organisationen associeras till en mängd kampanjer och aktiviteter med syftet att synliggöra 

budskap och vidarebefordra kunskap. TV-galan “Tillsammans Mot Cancer” sänds varje år till 

förmån för svensk cancerforskning. Årets gala, 2014, resulterade i ett insamlingsresultat på 88,3 

miljoner kronor och har därtill blivit en omtalad insamlingsinsats från Cancerfonden. 

 

Cancerfonden associeras även till “Rosa Bandet-kampanjen”. Kampanjen pågår under oktober 

månad varje år då företag, organisationer och privatpersoner engagerar sig i kampen att besegra 

bröstcancer. Kampanjen relateras till ett rosa band, där det rosa bandet blivit en symbol för visat 

stöd för bröstcancer. Genom att sälja ett rosa band i tyg skänks samtliga bidrag till 

bröstcancerforskning. Bandet säljs genom Cancerfondens olika sponsorer och 

samarbetspartners, även kallade Rosa Partners och Rosa Företag. Dessa partners och företag 

lanserar en serie rosa produkter där insamlade pengar oavbrutet går till kampanjen.  

 

Organisationen har genom åren lanserat andra kampanjer som hjälp till att bedriva 

verksamheten. “Mustaschkampen”, ett insamlingsinitiativ till förmån av prostatacancer är likt 

Rosa Bandet-kampanjen en kampanj som uppmärksammats. Kampen startades år 2007 och 

pågick under fyra år med ett insamlingsinitiativ till fortsatt forskning inom prostatacancer. 

Vårkampanj, är även ett initiativ Cancerfonden bedrivit med budskapet att 1 av 3 får cancer, 

men alla drabbas. Kampanjen lanserades med syftet att rekrytera månadsgivare, men bedrevs 

även för att finna engagemang hos en utomstående publik. Kampanjen följdes under år 2013 upp 

av en mängd aktiviteter med initiativ för insamling, bland annat en tjänst genom det sociala 

mediet Facebook. Tjänsten benämndes Alla Drabbas, och användare gavs tillgång att visa sitt 
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stöd för cancerkampen. Tjänsten spreds och resulterade i en stor summa insamlade pengar. 

Kampanjen gav organisationen upp mot 17000 följare på Facebook. Förutom Facebook rör sig 

Cancerfonden över andra sociala medier och syns på kanaler som Twitter, Youtube, RSS och 

Instagram. Dessa kanaler återkommer genom samtliga delar av hemsidan.  

 

Kända ansikten har tagit rollen som Cancerfondens ambassadörer. Magdalena Forsberg, Pamela 

Andersson, Paul Svensson och Ralf Edström vill göra skillnad i cancerfrågan och arbetar för 

kunskapsspridning om hur organisationen ur olika aspekter arbetar för att besegra kampen om 

cancer. Ambassadörerna har ett ansikte utåt för organisationen och syns i stor bild på hemsidan. 

Cancerfonden är förmånstagare till Svenska Postkodlotteriet. Sedan år 2008 har Cancerfonden 

tagit emot omkring 169 miljoner kronor vid Postkodlotteriets årliga utdelning till ideella 

organisationer. Pengarna går oavbrutet till Cancerfondens ändamål: forskningsfinansiering, 

kunskapsspridning och påverkansarbete. Cancerfonden låter även privatpersoner starta egna 

insamlingar till förmån av organisationens finansiärarbete. 

7.1.2 Särskiljning 

Cancerfonden särskiljer sig som ideell organisation i förtjänst av den framgång organisationen 

uppnått genom tidigare samt pågående kampanjer och insamlingsinitiativ. Publiciteten likväl 

spridningen av budskap leder Cancerfonden in i en unik kategori. För att exemplifiera 

påståendet har Rosa Bandet uppmärksammats stort, både som kampanj och enskilt varumärke. 

Cancerfonden nådde år 2014 under TV-galan “Tillsammans Mot Cancer” år ett 

insamlingsresultat på 88,3 miljoner kronor, medens kampanjen “Mustaschkampen” resulterade i 

ett insamlingsresultat på 32 miljoner kronor. Organisationens sätt att bedriva kampanjer sker på 

ett engagerat och drivkraftigt sätt, arbetsinsatser och insamlingsresultat särskiljer därmed 

organisationen från andra ideella aktörer. 

7.1.3 Äkthet 

På hemsidan redogör Cancerfonden för insamlingsresultat och ger oss som extern publik 

förståelse för huruvida organisationen kommit att bidra till cancerforskningen. Resultaten som 

publiceras bevisar en form av sanning bakom organisationens arbetsinsats och är en av de 

bidragande faktorer till att Cancerfonden uppnår äkthet. På hemsidan finns en väl genomgående 

del där organisationen redogör för forskningens fortskridning. Samtlig information som 

offentliggörs rör forskningsprocessen och inkluderar oss intressenter i organisationens arbete 
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genom att låta oss ta del av information som rör finansiärer. Att låta en extern publik ta del av 

siffror och statistisk på detta vis gör att vi får förtroende för organisationen. Cancerfonden 

hemlighåller ingen information. Detta visas även genom den bifogade återberättelsen från år 

2013 som gjorts officiell för läsarna. Här redovisas skriftligt vad som hänt genom åren sedan 

uppkomsten av organisationen, hur organisationens arbete har kommit att bidra till de 

forskningsmöjligheter som existerar i dag. 

 

Cancerfonden är medlem i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, organisationen kontrolleras 

även av Svensk insamlingskontroll. Att lyfta information som tyder på att arbetet görs korrekt 

visar även att insamlade pengar går till avsett ändamål.  

 

Under en egen kategori ”Vi På Cancerfonden” redogör organisationen för samtliga arbetande 

inom organisationen och vilken arbetsposition vardera person besitter. En mailadress finns även 

tillgänglig. Att framgå med samtliga anställda och vilka arbetsområden de kommit att befinna 

sig inom, tyder på att organisationen tar vara på anställdas talanger. En närmare förklaring i 

detta sammanhang är att organisationen består av arbetande varav arbetande som är 

specificerade inom sitt område. Anställda kan kompensera varandra, där av bidra till bästa 

möjliga support som organisation. För att exemplifiera detta bedrivs Cancerfondens 

informations- och stödlinje av legitimerad personal inom vården. Arbetslaget är väl planerat. 

7.1.4 Transparens 

Vi ser det svårt att redogöra för samtliga sätt hur Cancerfonden är transparent i sin information. 

Vi har valt att lyfta de exempel vi såg utmärkande för hur organisationen är transparent i sin 

kommunikation.  

 

Genom Cancerfondens hemsida förs statistiska resonemang. Tillhörande statistik genomsyrar 

stora delar av texten på hemsidan. Vi finner statistik över fördelningen av intäkter, fördelningen 

av insamlade medel samt fördelningen av kostnader. Statistiska redogörelser finner vi även i 

organisationens bifogade återberättelse. Vi som en extern publik erbjuds grundlig information.  

 

”Cancer i Siffror”, populärvetenskaplig fakta om Cancer, är även information som gjort 

tillgänglig. ”Cancer i Siffror” ges gemensamt ut av Socialstyrelsen samt Cancerfonden och 

bygger på statistik från år 2009-2011. Cancerfondens återberättelse som finns bifogad utgör en 
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stor del av den information Cancerfonden gör officiell. I återberättelsen från år 2013 redogör 

man tydligt för organisationens avsedda mål samt visionen de arbetar för, i bilagan finner vi 

även hur processen från insamling till resultat ser ut. Cancerfonden har även gjort en 

placeringspolicy tillgänglig. I placeringspolicyn redogörs öppet för hur organisationen bör gå till 

väga om fondkapitalet skulle minska eller om förändringar skulle innebär sämre ekonomi om så 

organisationen drabbas av oförutsedda påfrestningar. Organisationen delar på dessa sätt 

information om eventuella lösningar på problem. 

 

Cancerfondsrapporten är likt ovanstående informationskällor, en årlig rapport som ges ut till 

medlemmar. I rapporten lyfter man frågor om utmaningar inom cancervård, prevention och 

forskning. I rapporten finns även en unik valguide tillgänglig som visar var riksdagspartierna 

står i cancerfrågor. 

 

Cancerfondens medlemstidning ”Rädda Livet” ges ut fyra gången varje år med syftet att 

informera medlemmar om sådant som inte görs officiellt för allmänheten. Tidningen distribueras 

till stödmedlemmar och till sjuk- och vårdinsättningar och vänder sig därmed främst till 

individer med cancersjukdomen och deras närstående.  

 

Organisationen bedriver en blogg som används som fungerande nyhetskanal. Här lyfter 

organisationen frågor om aktuell forskning och pågående samt framtida kampanjer. Bloggen är 

till för att låta individer föra vidare egna erfarenheter om sjukdomen. Bloggen kompletteras med 

ett digitalt nyhetsbrev, som hävdas fylla lika funktion som bloggen. Vi finner allmänna 

nyhetersinslag samt information om cancersjukdomar, vad samtliga cancersjukdomar innebär, 

även vad som utmärker olika typer av cancersjukdomar. Genom att låta allmän information 

finnas tillgänglig informerar men även utbildar organisationen externa intressenter. 

Cancerfonden redogör även tydligt för webbplatsens olika delar, exempelvis att den information 

som publiceras är aktuell, att källor granskas och godkänns genom sakkunniga men även att 

informationen som görs officiell kontrolleras innan den publiceras. 

7.1.5 Konsistens 

Konsistens når organisationer vid ett klart samband mellan ord och handling. Cancerfonden 

arbetar för att besegra cancer med en vision att bedriva fortsatt forskning inom cancerfrågan. 

Organisationens initiativ genom kampanjer som goda exempel, även försäljning av produkter 
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och anordnade galor, är effektiva tillvägagångssätt för att samla in pengar. Arbetsinsatsen går i 

led med att ord och handling är sammanhängande. Att de redogör för resultat blir därmed en 

bidragande faktor till att Cancerfonden redogör för att de lyckas med visionen de arbetar efter. 

Sedan cancerfonden grundades har organisationen delat ut upp till åtta miljarder kronor till 

svensk cancerforskning. Organisationen har även under samma period lyckats dubbla antal 

överlevande i cancer, från trettio till sextio procent. Det finns siffror och statistik på att de har 

arbetat för detta och även att det har skett en förbättring. Insamlingsresultaten som redogörs 

visar en äkta sida av organisationen, att organisationen gör det de faktiskt strävar efter. 

7.1.6 Mottaglighet 

Mottaglighet med innebörden att vara öppen för feedback men även att vara mottaglig för dialog 

med en allmänhet är en princip vi tror väger tungt för en ideell verksamhet. Cancerfonden 

befinner sig i en situation där medlemmar är främst grupper om cancerdrabbade och anhöriga, 

att värna om dem är därmed något som måste prioriteras. Cancerfondens hemsida har ett område 

benämnt frågor och svar, där organisationen besvarar vanliga frågor från allmänheten. 

Cancerfonden gör sig på detta sätt öppen för dialog. Cancerfonden finns till tillgängliga som 

samtalsvän drabbade likväl anhöriga som behöver stöd. Organisationen finns till för medlemmar 

då medlemmar ges möjlighet att ventilera känslor samt ställa frågor. Det uppstår på så sätt en 

öppen dialog mellan allmänhet och organisation. Cancerfonden med sin informations- och 

stödlinje bedrivs av legitimerad personal inom vården med stora erfarenheter inom vård rörande 

cancer. Syftet med informations- och stödlinjen är att samtliga kan vända sig med frågor samt 

funderingar om sjukdomen. Även här sker en öppen dialog mellan medlem och organisation. 

Cancerfonden arrangerar även vad som kommit att benämnas Cancerdagen i Almedalen, ett 

initiativ i samverkan med Regionala Cancercentrum som arrangeras en gång om året. Tillfället 

rör frågor om att alla individer har rätt till jämlik cancervård, Cancerdagen ses som ett unikt 

tillfälle att föra diskussion om detta men även cancervårdens framtidsfrågor, även ett sätt att bli 

accepterad från allmänheten. 

7.2 Ung Cancer 

7.2.1 Synlighet  

Ung Cancers tre huvudområden är att skapa mötesplatser, informera, utbilda samt debattera 

huvudområden som presenteras inom området benämnt Vår Uppgift. Genom dessa områden 
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synliggör sig organisationen för en allmänhet på så vis att organisationen integrerar med 

medlemmar. Ung Cancer syns främst via arrangerande mötesplatser, både genom fysiska träffar 

och över sociala medier.  

 

Ung Cancer anordnar föreläsningar med syftet att utbilda samt sprida kunskap om 

organisationen och organisationens budskap. Organisationen uttrycker sig för att arbeta aktivt 

med att informera via informationskampanjer och därmed försöka få unga vuxna att förstå 

innebörden av sjukdomen.  

 

Ung Cancer uppmärksammas och synliggörs för kommunala verksamheter och sjukhus genom 

att exempelvis, föreläsa för sjukvårdspersonal. Att föreläsa samt utbilda har närmare förklarat 

blivit utmärkande för organisationen. 

 

Ung Cancer arbetar med initiativ till medlemsträffar och aktiviteter runt om i landets regioner. 

Dessa sammankomster upprätthåller spridningen i landet, inspirerar medlemmar och bevarar en 

öppen dialog mellan organisation och medlem. Organisationens ”Pärldagar” är ett 

uppmärksammat arrangemang dit samtliga är välkomna att tillverka armband som sedan säljs till 

förmån av cancer. Armbanden säljs i utvalda butiker och över sociala medier, genom samarbete 

med företag. På armbanden syns organisationens motto, Fuck Cancer. Uttrycket framgår även 

tydligt på organisationens hemsida och återkommer på organisationens resterade produkter som 

säljs. Uttrycket har blivit ett varumärke utåt för organisationen.  

 

Facebook är ett socialt medium som används flitigt av Ung Cancer. Som användare kan man 

gilla organisationens användarprofil, plattformen används även som mötesplats för medlemmar 

och ger dem möjlighet att samtala med varandra och dela erfarenheter utan att behöva vara 

fysiskt närvarande. Genom Twitter och Facebook kan medlemmar dela hemsidan. På Ung 

Cancers hemsida hänvisas vi som läsare till de största sociala plattformar, genom att klicka på 

ikonen kan vi ta del av organisationens användarprofil. Likt Facebook rör sig Ung Cancer över 

Twitter, Instagram och Youtube. Genom dessa kanaler har organisationen en egen profil dit 

individer runt om i landet kan vända sig till. 

 

Ung Cancer arbetar effektivt med intervjuer och reportage i traditionella och moderna medier. 

Organisationen har deltagit i program som P4 och Sveriges Radio samt i TV4 Nyhetsmorgon 

och Svenska hjältar-galan. Organisationen har en egen podcast, Fuck Cancer-poden, som syftar 
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till att öppna upp för svåra samtal genom att låta cancerdrabbade gästas för att förklara sin syn 

på sjukdomen.  

 

Ung Cancer syns i specifika upplagor i tidningar. Grundaren och generalsekreteraren Julia 

Mjörnstedt syns ofta i tidningar länkade i organisationens hemsida. Julia skriver även en krönika 

publicerat en gång i månaden i Göteborgsposten. 

7.2.2 Särskiljning 

Ung Cancer associeras till deras pärldagar, ett moment som blivit utmärkande för 

organisationens specifika särdrag. Pärldagarnas syfte grundar främst i initiativ till insamling då 

försäljningen av armbanden som görs är en av de främsta anledningarna till att Ung Cancer kan 

fortsätta sin verksamhet. Ung Cancer engagerar sig aktivt för att möta medlemmar i hela landet 

genom initiativet. En personlig interaktion mellan organisation och medlem skapas då 

medlemmar genom pärldagarna träffas och umgås. 

7.2.3 Äkthet 

Ung Cancer framgår tydligt med vilka organisationens främsta medarbetare är, vilken position 

inom verksamheten de besitter. Vi kan läsa om Julia Mjörnstedt, grundaren av Ung Cancer, och 

om hennes relation till sjukdomen samt personliga tankar kring initiativet bakom Ung Cancer. 

Vi ser ett äkta engagemang. Likt Julia presenteras även de elva resterande i arbetslaget, vilket 

ger oss ett gott bemötande. En tillhörande bild till vardera presentation ger oss som läsare en 

inbjudande och varm känsla.  

 

Ung Cancer redogör för priser och utmärkelser, bland annat priser som Årets Mäktigaste i 

Västsverige samt Årets Marknadsförare. En känsla av pålitlighet och äkthet väcks, en sanning 

genereras mellan vilka de är och vad de medger sig för att vara. Priser och utmärkelser tyder på 

att organisationen gjort något bra. 

7.2.4 Transparens 

Verksamhetsberättelser finns tillgängliga att ladda ner för Ung Cancers besökare. 

Organisationen är tydliga i informationen om var och när specifika föreläsningar, träffar och 

kampanjer arrangeras. Ung Cancer är tydliga med hur vi individer kan stödja organisationen. I 
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verksamhetsberättelserna finner vi även information om organisationens inkomstkälla med 

grund i bland annat minnesgåvor, stödmedlemskap, sponsormedel, donationer och intäkter från 

webbshopen. Ung Cancer redogör delvis för vart pengarna går då organisationen framgår med 

att insamlade pengar oavkortat går till forskningsarbetet samt till stipendier, medlemsträffar 

samt andra aktiviteter. Vi ser inga grundliga redogörelser för hur insamlingsarbetet kontrolleras. 

Vi finner inga statistiska redogörelser för insamlade pengar och hur pengar används.  

 

Informationsfilmer finns uppladdade och länkade via Youtube, även på andra språk än svenska. 

Detta för att ge möjlighet för de som ej besitter kunskap om det svenska språket att tilldelas 

information. Genom informationsfilmerna upplyser organisationen en extern publik om 

cancersjukdomen.  

 

Ung Cancer med sitt uttryck och varumärke ”Fuck Cancer” är sedan 2012 varumärkesskyddad. 

Organisationen är tydliga med att de äger rättigheter att använda uttrycket både i tryck och namn 

på evenemang. Organisationen framgår med att uttrycket ej används med syftet att vara 

sexistiska. Uttrycket står enligt Ung Cancer för viljestyrka, envishet och kämparglöd. 

7.2.5 Konsistens 

Ung Cancer arbetar för att skapa goda förutsättningar för unga cancerdrabbade vuxna samt att ge 

stöd och hjälp till deras anhöriga. Organisationen menar att de arbetar effektivt med att nå sitt 

mål genom att utbilda samhället och sprida kunskap om deras område via föreläsningar och 

andra utbildningstillfällen. Organisationen finns tillgänglig som samtalsvän och samarbetar med 

sjukhuspersonal på sjukhus med syftet att underlätta personalens arbete för att cancerdrabbade 

unga vuxnas situation under och efter sjukdomstiden skall vara bästa möjliga. När Ung Cancer 

anordnar dessa tillställningar uppfyller dem villkoren att vara konsekventa i ord och handling.  

 

Organisationens pärldagar är även ett sätt att bevisa att Ung Cancer som organisation är 

principfast. Organisationen menar att de strävar efter att samla in pengar och bevisar detta 

genom dessa anordnade pärldagar. När Ung Cancer redovisar för mötesplatser genom att länka 

till forum på Facebook kan vi även koppla ord och handling samman. Organisationen vill skapa 

mötesplatser för medlemmar och genom att skapa dessa Facebookgrupper, syftat till att 

medlemmarna mellan skall kunna föra dialog och stödja varandra, uppfyller dem till viss del vad 

principen konsistens står för. 
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7.2.6 Mottaglighet 

Ung Cancer har ett område på hemsidan med frågor och svar över organisationens pärldagar och 

pärlarmband. Genom detta får allmänheten smidigt och effektivt svar på eventuella funderingar 

kring konceptet. Ung Cancer visar därmed att de är öppna för dialog med allmänheten genom att 

offentliggöra andras funderingar som de sedan besvarar öppet. 

 

Vi kan dra en parallell mellan denna princip och organisationens fysiska medlemsträffar. 

Träffarna syftar till att medlemmarna tillsammans med någon anställd från organisationen skall 

få träffas i verkligheten och umgås. Med dessa fysiska träffar ger organisationen även möjlighet 

för medlemmar att komma med eventuell feedback. Organisationen har även samtalsvänner 

vilket innebär att organisationen finns tillgänglig för en öppen dialog med medlemmar. 
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8. Jämförande diskussion 

Nedan för vi diskussion om de övergripande skillnader respektive likheter vi funnit relaterat till 

organisationernas externa kommunikation. Vi utgår från Fombrun och van Riel’s sex teoretiska 

principer och stödjer resonemang med delar av våra samtalsintervjuer. Vi låter andra forskares 

teorier utgöra en del i vår diskussion för att nå ett mer intressant samt djupgående perspektiv. 

 

Vi kan tydligt se att Cancerfonden och Ung Cancer är två ideella aktörer som till stor del skiljer 

sig åt i sin externa kommunikation. En primär skillnad grundar i organisationernas olika 

visioner, Cancerfonden med initiativ för forskningsfinansiering samt kunskapsspridning och 

Ung Cancer med satsning på medlemmar och intima relationer. Skillnaden ligger till grund för 

resterande faktorer vi ser utmärkande för hur organisationerna skiljer sig åt i sin externa 

kommunikation. Då vi jämfört två organisationer med förhållandevis olika visioner har vi där 

efter tyda skillnader relaterat till vardera organisations specifika egenskaper. De skillnader vi 

mött har mynnat ut i frågor om transparens, relationer till medlemmar samt utbredning. 

 

Statistiska redogörelser, resultat och siffror återkommer på Cancerfondens hemsida. 

Fördelningen av intäkter, insamlade medel samt kostnader redogörs väl, likväl genomsyrar 

samtliga delar av hemsidan grundlig information. Vi ser goda tecken på transparens. 

Informationen som görs officiell tyder på att det finns samband mellan ord och handling, 

konsistens. Cancerfonden blir trovärdig i våra ögon. Vad gäller Ung Cancer finner vi en viss 

avsaknad av statistiska redogörelser, främst inom finansiella frågor. Vi erbjuds ingen grundlig 

information om vart insamlade pengar hamnar samt hur fördelningen av dem ser ut. Vi ser 

därmed brist på transparens på Ung Cancers hemsida. Vi ifrågasatte först Ung Cancer i och med 

detta. Som tidigare nämnt har vi överseende med den situation Ung Cancer befinner sig i då vi 

har en viss förståelse för Ung Cancer som tämligen nykommen aktör på den ideella marknaden. 

Att jämföra Ung Cancer med Cancerfonden som etablerad samt ledande ideell aktör inom 

cancerforskning gör oss därför mer förstående för Ung Cancer och den externa kommunikation 

de representerar. Vi är medvetna om att Cancerfonden möjligen besitter en stor mängd resurser 

till skillnad från Ung Cancer. 

 

Utebliven transparens i kommunikationen kan grunda i att Ung Cancer inte har tillräckligt med 

långt tidsspann att röra sig över för att göra statistiska redogörelser för. Organisationens främsta 

fokus är där även inte forskningsfinansiering, något som är högt prioriterat inom Cancerfonden. 
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Fokus på medlemmar gör frågan om statistiska redogörelser mindre intressant och kan vara 

ytterligare en latent förklaring till utebliven statistik. 

 

För att föra diskussionen vidare för vi, likt Fombrun och van Riel, resonemang om att brist på 

transparens i kommunikation inte ger lika möjlighet till ett högt anseende. Resonemanget går 

även i led med Coombs och Holladay’s uttalande om att organisationer har ett visst ansvar att 

leva upp till specifika skyldigheter gentemot samhället (2010). Intressenter kräver i dag bevis 

genom den information organisationer lyfter fram för samhället, dels inom finansiella frågor. 

CSR har för många parter kommit att bli ett kärnkoncept med verkan av att intressenter från 

grund förlitar sig på organisationer. Intressenter sätter prägeln högt för en organisation med den 

makt samt det höga krav på tillit de besitter. Att vara transparent i sin kommunikation är därmed 

av hög prioritet. 

 

En skillnad mellan organisationerna i deras externa kommunikation kom även till uttryck då vi 

relaterar till organisationernas relation till medlemmar. Ung Cancer står på medlemmarnas sida. 

Att vara tillgänglig för en medlem är av högsta prioritet, menar intervjuperson Ung Cancer 

(2014). Samtliga medlemmar, drabbade som anhöriga, kan genom sitt medlemskap erbjudas 

hjälp och stöd. Genom Ung Cancers initiativ till medlemsträffar, pärldagar och forum över 

sociala medier som goda exempel, ger organisationen möjligheten för medlemmar att integrera 

med varandra. Medlemmarna får chans att umgås och kan därmed finna vänner för livet genom 

den gemenskap Ung Cancer erbjuder. En intim relation skapas (Intervjuperson Ung Cancer, 

2014). 

 

Cancerfonden med budskapet att individer tillsammans kan besegra cancer, representerar en 

relation till medlemmar på ett annat sätt. Organisationen erbjuder en mer omfattande 

gemenskap. Med ett stort antal målgrupper i fokus vinner de engagemang och därtill skapas en 

gemenskap i en bredare utsträckning, ”Rosa Bandet-galan” är ett exempel. Gemenskapen tar 

andra vägar och mynnar därmed ut i mer omfattande, ej intima, relationer än Ung Cancers. 

 

I och med att relationen med medlemmar ser annorlunda ut beroende på vilken organisation vi 

talar om, har principen mottaglighet med innebörden att finnas tillgänglig för dialog, eskalerat ut 

i en skillnad organisationerna mellan. Ung Cancer med en nära gemenskap och intima relationer 

med sina medlemmar gör även att organisationen visar sig mottaglig på ett annat sätt än 

Cancerfonden. Olsson (2011) menar som nämnt tidigare att en framtida utmaning ligger i att 
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aktivera medlemmar samt att locka nya medlemmar. Han hävdar samtidigt att idéburna 

organisationer bör ta till vara på medlemmarnas engagemang genom anordnade aktiviteter. Ung 

Cancer tar initiativ till att involvera medlemmar på ett annat sätt än vad Cancerfonden gör. Jan 

Strid (2011) menar att en mottaglighet på detta vis, att vara kontaktbar med en yttre värld, bör 

värderas då en personlig dialog har en stor betydelse för kommunikationens tillförlitlighet. 

Tillförlitlighet får därmed en annan innebörd då vi talar om Ung Cancer. 

 

Vad gäller organisationernas utbredning har kommunikationskanaler kommit att bli en 

bidragande faktor till hur organisationerna skiljer sig åt i sin externa kommunikation. Ung 

Cancer med sin målgrupp 16-30 år, även definierat som unga vuxna, använder enbart sociala 

medier. Det är av stor prioritet att befinna sig där vår målgrupp rör sig, uttrycker sig 

intervjuperson Ung Cancer (2014). Ung Cancer vill inte associeras som kommersiell och har 

därmed valt att ta avstånd från att marknadsföra sig genom reklam och annonser (Intervjuperson 

Ung Cancer, 2014). Cancerfonden med fokus på kunskapsspridning, använder en stor 

utbredning av kommunikationskanaler. En kombination av samtliga kanaler samt ett bredare 

tankesätt krävs, menar intervjuperson Cancerfonden (2014). Att effektivt sprida kunskap leder 

till mer pengar, som i sin tur leder till bättre möjligheter inom forskning. Fokus är att synas mer 

samt sprida budskap genom annonser och reklam. Till skillnad från Ung Cancer använder 

Cancerfonden ett mer kommersiellt tillvägagångssätt för att synas (Intervjuperson 

Cancerfonden, 2014). 

 

Både Cancerfonden och Ung Cancer arbetar med att utbilda medlemmar, något som därmed 

förenar organisationerna och deras externa kommunikation. Både Cancerfonden och Ung Cancer 

låter en extern publik ta del av information genom initiativ kunskapsspridning, dock sker 

utbildningen på olika vis. Vad som förenar, eskalerar där även ut i något som skiljer 

organisationerna och deras särdrag åt. Cancerfonden utbildar externa intressenter genom en stor 

bredd kommunikationskanaler. Genom massutskick som årliga rapporter, medlemstidningar och 

blogginlägg sprider de kunskap. Ung Cancer med mer intima relationer med intressenter utbildar 

vidare intressenter på andra vis än Cancerfonden, detta genom arrangerade personliga möten, 

föreläsningar och träffar. Då organisationerna arbetar efter olika visioner, ser vi en utmaning att 

tyda vad som förenar organisationerna i deras externa kommunikation. Vi finner en 

prestationsnivå och motivation i vardera organisations arbetsinsats, de kämpar båda för ett mål 

inom cancer. Något som helhjärtat kommit att förena Cancerfonden och Ung Cancer i den 

externa kommunikationen.  
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För att knyta an ovanstående diskussion om de skillnader och likheter vi sett utmärkande når 

Cancerfonden framgång av mängden information som offentliggörs på hemsidan. Att som 

organisation visa goda tecken på transparens och konsistens gör även organisationen trovärdig. 

Ung Cancer genom att låta integrera i ett externt kommunikationsarbete involverar intressenter i 

kommunikativa processer och når därmed en intim gemenskap på andra sätt än Cancerfonden. 

 

Att kombinera en viss grad av transparens och konsistens genom ett effektivt utbyte av 

information mellan organisation och intressent, med att låta en extern part vara delaktig i 

kommunikationen kan resultera i en effektiv spridning av kunskap. Samtidigt inkluderas interna 

likväl externa intressenter i kommunikationsprocessen. Vidare formas ett exempel på en ideell 

organisation med goda förutsättningar att nå kommunikation associerat till ett gott anseende. 

 

Olsson (2011) framhäver de brister som finns i kommunikation inom ideella organisationer då 

hänsyn inte tas till deras specifika särdrag. För att föra diskussion vidare kring resonemanget 

finns det idag olika ideella organisationer med olika visioner och mål, närmare förklarat finns 

det organisationer med egna specifika särdrag. I och med detta värderar organisationerna 

principerna på olika sätt, därmed uppnår organisationer principerna mer eller mindre beroende 

på vilken vision organisationen arbetar efter. Detta har gjort Fombrun och van Riel’s teori 

mindre tillförlitlig vilket även har resulterat i att vi ställt oss kritiska till vår teori. Var och en 

organisation väljer själv till vilken grad principerna ska uppfyllas samt hur detta ska ske. 
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9. Slutsatser 

Studien syftar till att undersöka samt diskutera vilka kommunikationsstrategier ideella 

organisationer använder för att nå externa intressenter. Avsikten är att bidra till ökad förståelse 

för ideella organisationer och deras externa kommunikation samt hur kommunikationen kan 

skilja sig mellan diverse ideella aktörer. För att uppnå studiens syfte har vi tagit hjälp av följande 

frågeställningar:  

• Vilka kommunikationsstrategier använder ideella organisationer för att nå externa 

intressenter? 

• Finns likheter respektive skillnader i hur ideella organisationer kommunicerar, vilka?  

Cancerfonden och Ung Cancer representerar olika ansatser av ett strategiskt 

kommunikationsarbete. Organisationerna arbetar efter olika visioner vilket innebär att den 

externa kommunikationen till stor del skiljer organisationerna åt. En främre prioritet som präglar 

Cancerfonden som ideell aktör är forskningsfinansiering samt kunskapsspridning. Grundlig 

information likt statistiska redogörelser, siffror och resultat efterföljs av en stor bredd 

kommunikationskanaler. Cancerfonden genom hemsidan visar goda tecken på transparens och 

konsistens i sin externa kommunikation. Till skillnad från Cancerfonden mynnar Ung Cancers 

externa kommunikation ut i andra riktlinjer. Genom arrangerade medlemsträffar och möten låter 

organisationen intimitet prägla relationen till medlemmar. Ung Cancer gör sig mottaglig samt 

öppen för dialog med externa intressenter och representerar därmed en intim gemenskap.  

Vad som förenar organisationerna är att både Cancerfonden och Ung Cancer utbildar externa 

intressenter. Att överföra information och kunskap finner vi vara av stor prioritet inom 

respektive organisation. Hur utbildningen sker skiljer dock organisationerna åt i och med olika 

relationer med medlemmar. Vad som förenar kom därmed likt resterande faktorer även att bli en 

skillnad organisationerna mellan. Något som helhjärtat förenar Cancerfonden och Ung Cancer i 

deras externa kommunikation är den prestationsanda och motivation som präglar 

organisationernas arbetsinsatser. Trots två ideella aktörer med olika egenskaper ser vi två ideella 

aktörer som båda arbetar engagerat med initiativ att göra skillnad. 

 

Genom en genomförd kvalitativ textanalys har vi fått ett indirekt svar på hur Cancerfonden och 

Ung Cancer strategiskt arbetar i sin externa kommunikation. Transparens, konsistens, 

mottaglighet och äkthet är fyra teoretiska principer vi sett återkomma i vår jämförelse och 
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cirkulerat i diskussionen om kommunikation associerat till ett gott anseende. Cancerfonden och 

Ung Cancer är på olika vis goda kommunikatörer. Organisationerna behandlar mer eller mindre 

Fombrun och van Riel’s teoretiska principer i sin externa kommunikation och övertygar därmed 

oss genom deras hemsidor. Att medge vilken organisation vi hävdar mest framgångsrik relaterat 

till hur den externa kommunikationen sker är en utmaning. Deras visioner och initiativ till att nå 

att en extern publik mynnar ut i olika spår, därmed krävs olika kommunikationsstrategier.  

 

Genom Fombrun och van Riel’s teori har vi mött skillnader mellan organisationerna inom vilka 

teoretiska principer de väljer att värdera. Vi har kommit fram till att var och en organisation 

värderar principerna utefter den enskilda organisationens visioner och mål. Vidare kan en 

princip uppnås mer eller mindre inom olika organisationer och är på så sätt olika viktiga för 

olika organisationer. Vi är därmed kritiska till Fombrun och van Riel’s teoretiska principer för 

kommunikation associerat till ett högt anseende. Avslutningsvis medger vi likt Olsson (2011) att 

en gynnsam kommunikationsstrategi för en specifik organisation inte behöver vara gynnsam för 

en annan då kommunikationsstrategier skiljer sig mellan olika organisationer. Resonemanget har 

satt samtliga delar på plats och har även kommit att bli en förklaring till varför Cancerfonden 

och Ung Cancer skiljer sig åt i sin externa kommunikation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!  
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10. Vidare forskning 

Under studiens genomförande har vi stött på områden som vi, på grund av den tid vi haft till vårt 

förfogande, inte kunnat fördjupa oss i. Ett större antal jämförelsepunkter hade resulterat i en mer 

definierad bild av eventuella skillnader och likheter mellan ideella organisationer och deras 

externa kommunikation. Att låta en större mängd ideella organisationer vara en del av vår studie 

hade även resulterat i ett mer allmängiltigt slutresultat. 

 

En av de bakomliggande faktorerna att engagera sig ideellt är psykologiska sådana. Detta är 

någonting vi inte lagt fokus på i vår studie. I en framtida studie hade det därför varit intressant 

att genomföra indirekta studier relaterat till de bakomliggande faktorer som får externa 

intressenter att engagera sig ideellt samt deras uppfattningar av hur den externa 

kommunikationen sker. Att fördjupa oss inom lika berörda område med fokus på externa 

intressenter hade gett svar på vår frågeställning utifrån ett externt perspektiv, möjligen resulterat 

i en mer verklig bild av hur ideella organisationer uppfattas externt.  
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11. Val av källor  

I ett tidigt skede bestämde vi oss för att låta Cancerfondens och Ung Cancers officiella hemsidor 

vara en primär källa i vår studie. Genom hemsidorna har vi kunnat ta del av information som 

stått oss till fördel för att genomföra en djupare analys, men även för att ge svar på vår 

frågeställning. Då vi använt hemsidorna som en primär källa i vår studie har vi varsamt och 

källkritiskt även granskat andra hemsidor på Internet. Vi har förlitat oss på de hemsidor vi sett 

trovärdiga samt relevanta gentemot studien. Att kontrollera sanningshalten i innehållet på 

hemsidorna genom att granska hur och om organisationen genom hemsidan exempelvis framgått 

med kontaktpersoner, namngivit skribenter till hemsidans texter, hur ofta uppdateringar sker, har 

vi kunnat tyda om hemsidan framhäver de förutsättningar som krävs för att vara trovärdig. På 

detta sätt har vi kunnat tolka våra källor som användbara respektive icke användbara.  

 

I vår studie har vi använt relevant kurslitteratur samt tidigare forskning inom ramen för vilket 

område studien behandlar. Trots att Internet varit en bred kunskapskälla har kurslitteraturen givit 

oss information som Internet ej kunnat förse oss med. Kurslitteraturen ser vi likt hemsidorna 

blivit en primär källa i vår studie. Esaiasson m.fl., har (2012) guidat oss i valet av metod samt 

inom områden som rör ett metodologiskt syfte. Då vi även velat erhålla mer kunskap om 

organisationerna än den vi fick via hemsidorna ville vi bemöta och samtala med grundarna 

genom samtalsintervjuer. Genom en förutbestämd Intervjuguide har vi kunnat ställa 

intervjufrågor i en gynnsam ordningsföljd, därmed har vi kunnat nå en djupgående dialog med 

våra intervjupersoner. Samtalsintervjuerna blev en sekundär bakgrundskälla i vår studie. 

 

Olssons “Sprid idén! Strategisk kommunikation för idéburna organisationer” (2011) samt 

studien ”Utmaningar inom den ideella sektorn” genomförd av Connecta i samarbete med Frii 

(2010) är källor som återkommer i vår studie. Genom dessa har vi fått förståelse för den 

strategiska kommunikationens betydelse inom ideella organisationer samt hur ideella 

organisationer kan använda strategiska verktyg inom kommunikation för att undgå utmaningar.  

 

De källor vi använt i studien har valts med omsorg efter vilka som upplevts äkta och trovärdiga. 

Den information vi tagit del av har även varit aktuell inom ramen för en aktuell samhällsdebatt, 

detta för att öka relevansen samt trovärdigheten i vår studie. Vi har tagit hänsyn till att en del 

tidigare forskning varit beroende av andra källor, dock har vi noga tagit ställning till att skilja på 

ren fakta och andras värderingar. 
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Bilaga 1, Intervjuförfrågan 

Ämne: Strategisk kommunikation i ideella organisationer.    

Hej! 

Mitt namn är Cornelia Iwarsson och jag studerar Medie- och kommunikationsvetenskap på 

Uppsala Universitet. Denna termin ska jag tillsammans med min uppsatspartner, Jovanna 

Karlsson, som ett avslut på kursen skriva en C-uppsats. Vi vänder oss till er på 

Cancerfonden/Ung Cancer då vi finner ett stort intresse att titta närmare på vilka 

kommunikationsverktyg ni använder för att nå era givare. Syftet med vår studie är att ur ett 

jämförande perspektiv titta på hur två ideella organisationer skiljer sig från varandra inom detta 

område. Vi vill gärna, om möjligheten finns, utföra en intervju med någon anställd inom 

marknads- och/eller kommunikationsavdelningen hos er på Cancerfonden/Ung Cancer, och vi 

frågar därför dig om du kan tänka dig att ställa upp på detta då vi tror att du kan hjälpa oss att 

bidra till ett gynnsamt material som är relevant till vår uppsats. Vi avser föra en samtalsintervju 

inom omkring 30-45 minuter där intervjun behandlar frågor om hur ni tänker kring er 

organisation och hur kommunikationen sker.  

Låter detta som en möjlighet? 

 

*Dina svar på frågorna används enbart om vi i vår uppsats vill stödja resonemang från det 

resultat vi får av vår huvudmetod, en kvalitativ textanalys av Cancerfondens/Ung Cancers 

hemsida. Intervjun och dina svar kommer därmed inte att bifogas i vår uppsats, men kommer 

finnas tillgänglig för vår uppsatshandledare. Självklart går det jättebra att vara anonym om så 

önskas.  

 

Tack på förhand. Med vänliga hälsningar, 

Cornelia Iwarsson 

cornelia78@hotmail.com 

0739-xx xx xx  

2014-11-25 

 

 

 



54"
"

Bilaga 2, Intervjuguide 

Inledande frågor/uppvärmningsfrågor: 

Hur länge har du arbetat inom organisationen? 

Vad är din främsta uppgift inom organisationen? 

Ser du att kommunikation är viktigt för Cancerfonden/Ung Cancer som ideell organisation? 

 

Tematiska frågor: 

Hur skulle du beskriva Cancerfonden/Ung Cancer med tre ord?  

Hur relaterar du Cancerfonden/Ung Cancer till dessa ord? 

Vad utmärker Cancerfonden/Ung Cancer som organisation i sättet att kommunicera? 

Vad och hur, i stora drag, gör Cancerfonden/Ung Cancer för att “synas”?’ 

 Uppföljningsfråga: Vad är målet med att synas på detta sätt? 

Vilket är Cancerfondens/Ung Cancers främsta kommunikationsverktyg? 

Vilken är Cancerfondens/Ung Cancers främsta målgrupp?  

Vilken målgrupp är Cancerfondens/Ung Cancers främsta aktiva stödjare?  

Vad får jag som individ ut av att stödja Cancerfonden/Ung Cancer?  

 

Avslutande frågor: 

Vilka utmaningar ser du med att arbeta inom en ideell organisation? 

Tror du att det finns något mer Cancerfonden/Ung Cancer kan göra som ideell organisation, 

vad? 

Hur trivs du på Cancerfonden/Ung Cancer? 

 Uppföljningsfråga: Varför trivs du? 

 

 

 

 

 

 

 

 

!
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PRESSRELEASE 

Strategisk kommunikation - en livlina för Ideella organisationer? 

 

Har du någonsin upplevt att ideella organisationer hemlighåller information för dig? Eller 

undrat i vems händer insamlade pengar hamnar? Har du någonsin tvekat på en ideell 

organisations tillförlitlighet? Möjligtvis aldrig hört talas om en svensk ideell organisation? 

Ja. Vi tror att du känner igen dig. 

 

Ideella organisationer har idag fått en betydligt viktigare roll i samhället. Att vara tydlig i 

kommunikationen är dock en utmaning för många ideella aktörer. En utmaning ligger även i att 

locka nya medlemmar. Ideella organisationer måste arbeta strategiskt i sin kommunikation och 

ta genvägar förbi rådande problematik. Specifika riktlinjer bör följas för att synliggöra budskap. 

Men, först och främst måste ideella organisationer vinna engagemang hos givare, för att 

överleva. 

 

Nu har studenter på Uppsala Universitet vid institutionen för informatik och media inom ramen 

för en kandidatuppsats i ämnet medie- och kommunikationsvetenskap undersökt hur ideella 

organisationer strategiskt arbetar i sin kommunikation för att vinna givare. Studenterna har 

undersökt om olika ideella organisationer skiljer sig åt i sin kommunikation genom sina 

hemsidor. Resultatet visar att ideella organisationer med olika mål använder olika 

kommunikationsstrategier. Två ideella organisationer och deras tillhörande hemsidor har 

undersökts inom ramen för kommunikation associerat till ett gott anseende. Cancerfonden med 

initiativ till forskningsfinansiering och kunskapsspridning samt Ung Cancer med ett effektivt 

arbete för gemenskap och intima relationer. Organisationerna arbetar efter olika mål, därmed 

skiljer kommunikationen dem åt. Cancerfonden är duktiga på att informera läsaren och låter 

hemsidan innehålla grundlig information som statistik och resultat över insamlade pengar. Ung 

Cancer lägger däremot inte lika stor vikt vid att dela information om finansiella frågor. Både 

Cancerfonden och Ung Cancer är duktiga kommunikatörer, men på olika vis.  

 

Vad man kan säga om ideella organisationer relaterat till den externa kommunikationen är att 

kommunikationen sker på olika sätt beroende på vilket mål organisationen har. Det goda 

anseendet kan därmed nås på olika sätt. Kort sagt bör ideella organisationer anpassa 

kommunikationen och hur den sker efter organisationens mål och egenskaper. Här igenom kan 
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studenterna genom undersökningen medge att en kommunikationsstrategi som är gynnsam för 

en organisation, inte behöver vara gynnsam för en annan.  

 

För mer information kontakta: 

Cornelia Iwarsson, tel: 0739-51 41 48 

Jovanna Karlsson, tel: 0735-66 70 97 

 

Iwarsson, C, Karlsson, J. 2014. Strategisk kommunikation i Ideella organisationer – en 

jämförande analys mellan ideella organisationer och deras kommunikationsstrategier. Uppsala 

Universitet. 
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